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Activitats de la Sala Infantil
ESPECIAL CARNESTOLTES:

Horari:
De dilluns a divendres:
de 15:30 a 20:30h
Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

Taller de Lectura de C.I.

Durant aquest mes de febrer, els nens i

Els dimarts 1, 8, 15 i 22, de les 6:30 a les 7 de

nenes que visitin la Sala Infantil podran

la tarda, els nens i nenes del Taller

pintar màscares de tots colors i ambientar la

Lectura de Cicle Inicial començaran l’any

sala per a la festa de disfresses.

de

llegint Mauro ojos brillantes
de Maite Carranza.
En Mauro és un nen molt

Us informem de:
•

disciplinat i correcte que està
malalt

Especial Carnestoltes

i

quedar a
•

Tallers de lectura de
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i
Cicle Superior

•

•

Hora del conte

Club de Lectura Manga
On-line amb FMA

•

Exposició

•

Voltes al Dial

•

Presentació de llibres

de

Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà dues
Taller de Lectura de C.M.
Els dimarts 1, 8, 15 i 22, de 6 a 6:30 de la

tarda...

Club de Lectura d’Adults
amb Soldados de
Salamina

s’ha

Hora del conte
sessions de l’Hora del Conte, a les 6 de la

•

sempre
casa.

Clàssics amb Les Tres Bessones
El divendres 11 de febrer, els més petits

tarda, els nens i nenes del Taller de Lectura
Cicle

Mitjà

també

llegiran

Mauro

ojos

brillantes, de Maite Carranza.

podran escoltar diversos contes clàssics:
Les Tres Bessones i el Flautista

Taller de Lectura de C.S.

d’Hamelín, Les Tres Bessones i

Els dimecres 2, 9 i 16, de 5:30 a les 6 de la

en Polzet i Les Tres Bessones i

tarda, els membres del Taller de Lectura de

la Ventafocs.

Cicle Superior podran llegir un
llibre de l’autora Maite Carranza,

Històries d’animals
El

divendres

25

de

febrer,

Mauro ojos brillantes.
s’escoltaran

En

canvi,

el

dia

23

s’iniciarà

divertides aventures d’animals

Un valent cavaller al rescat, de

De què fa gust la lluna?,

Stella Maidment.

El ratolí que menjava plàtans i
Cu-cut, qui és?.

L’autora visitarà la Biblioteca a finals de març
per parlar de com va escriure aquests contes.

Activitats per a adults
Club de Lectura d’Adults
Després de l’obra Sin invierno, el Club de Lectura Prometeus s’endinsarà en l’obra

Atenció:

Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
La pròxima trobada del Club serà el divendres 25 de febrer a les 7 de la tarda, a la

Visiteu el nostre bloc a:

Sala 2.

http://
bibliotecalesvoltes.blogspot.com/

Club de Lectura Manga On-line

I el bloc de la Sala Infantil a:

4 primers volums de Fullmetal Alchemist, de Hiromu Arakawa.

http://bibliovoltes.blogspot.com/

El Club de Lectura Manga On-line reprendrà la seva activitat amb els
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2).

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

Exposició “Roma i Grècia”
La Biblioteca ha preparat una exposició amb un recull de documents sobre l’antiga Grècia i Roma.
Aquest recull es localitza al replà de la Planta 1, del 15 de febrer al 15 de març.
Alguns dels documents que hi trobareu són:

♦

Atenas e islas griegas (collecció Trotamundos)

♦

Ave, Caesar! Un cuiner et saluda :la Catalunya romana d’Oriol Vergés

♦

Ciudadano del Imperio de Gillian Bradshaw

♦

Empúries, ciutat grega a Catalunya :Thalassa, Thalassa! de F. Xavier Hernández

♦

Grècia vista per dins de Stephen Biesty i Stewart Ross

♦

Grecia, el esplendor de la Grecia clásica (DVD)

♦

Guárdate de los idus de Lola Gándara

♦

Hipatia de Alejandría de Maria Dzielska

♦

Julio César :creador del imperio romano de Richard Pratt

♦

La guerra de Petros d’Alke Zee

♦

La lengua oculta de William Golding

♦

La última legión de Valerio Manfredi

♦

La Venus de cobre de Lindsey Davis

♦

Memòries d’Adrià de Marguerite Yourcenar

♦

Mitos romanos de Jane F. Gardner

♦

Poemes lírics de la Grècia antiga

♦

Pompeya :historia, vida y arte de la ciudad sepultada

♦

Roma :itinerarios (collecció Lonely Planet)

♦

Roma, el último imperio (DVD)

♦

Roma, un imperio mediterrani :els viatges d’en Corneli Ovidi Galeri de Manuel de Miró i Jaime Rodríguez

♦

Salamina de Javier Negrete

Trobareu una guia més completa a la secció de guies temàtiques de la biblioteca, a la web de la Diputació de Barcelona:
http://www.diba.cat/biblioteques/guia/guiesnov/guiestemaf.asp?guia=1159&bib=117

Voltes al dial
Tots els dimarts, de 7 a 8 del vespre, Voltes al dial... la Biblioteca a Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM).
Us ho perdreu??
I recordeu que podeu tornar a escoltar-nos a Ràdio a la carta:
http://radio.santvidigital.cat/radio-online/radio-a-la-carta/voltes-al-dial

Presentació de llibres
El dijous 10 de febrer a les 6:30 de la tarda, la Biblioteca comptarà amb la presència de l’autora Maite Carranza ,
que presentarà el seu darrer llibre:

Consulteu el nostre web:

Paraules emmetzinades

http://biblioteca.santvidigital.cat/

