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Activitats de la Sala Infantil
ESPECIAL FESTA MAJOR:

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

Us informem de:
•

Taller de Lectura de C.I.

Exposició

Els dimarts 11, 18 i 25, de les 6:30 a les 7 de

Durant aquest mes de gener, els nens i

la tarda, els nens i nenes del Taller

nenes que visitin la Sala Infantil descobriran

Lectura de Cicle Inicial començaran l’any

els diferents personatges que apareixen en

llegint Filomena Ficalapota de Maite Carranza.

una Festa Major. En canvi, els més petits

La Filomena és una nena molt

podran

divertida que no es

pintar

dibuixos

de

gegants

i

capgrossos, que es penjaran per la Sala.

imaginar

en

podia

regar

la

planta de la veïna, l’aigua li

Especial Festa Major

faria
•

que

de

una

mala

passada.

Tallers de lectura de
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i
Cicle Superior
Taller de Lectura de C.M.

•

Hora del conte

Els dimarts 11, 18 i 25, de 6 a 6:30 de la
tarda, els nens i nenes del Taller de Lectura

•

Club de Lectura d’Adults
amb Sin invierno

Cicle Mitjà llegiran Mauro ojos brillantes, de
Maite Carranza. En Mauro és un

Hora del conte
Club de Lectura Manga
On-line

Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà una

•

Novetats literàries

tarda...

•

Recomanacions

•

•

sessió de l’Hora del Conte, a les 6 de la

Contes de la Festa Major
El divendres 21 de gener, els
més petits es podran escoltar

Xerrada-Taller

diversos

contes

relacionats

nen molt disciplinat i correcte
que està malalt i sempre s’ha de
quedar a casa.
Taller de Lectura de C.S.
Els

dimecres

12,

19

i

26,

de 5:30 a les 6 de la tarda,
els membres del Taller de Lectura de Cicle
Superior podran llegir un llibre de Maite

•

Voltes al Dial

amb la Festa Major:

•

Exposició

Major de la Bruixa Avorrida i

L’autora visitarà la Biblioteca a finals de març

La marieta i la Festa Major.

per parlar de com va escriure aquests contes.

És Festa Major!, La Festa

Carranza, Mauro ojos brillantes.

Activitats per a adults
Club de Lectura d’Adults
Desprès de l’obra La solitud dels nombres primers, el Club de Lectura Prometeus

Atenció:

s’endinsarà en l’obra Sin invierno, de Maite Carranza.

Del dia

La pròxima trobada del Club serà el divendres 28 de gener a les 7 de la tarda, a la

22 de

Sala 2.

gener,

Club de Lectura Manga On-line

la Biblioteca romandrà

El Club de Lectura Manga On-line ha estat treballant durant aquestes festes nadalenques

tancada en motiu de la

amb diversos volums de Shin Chan, de Yoshito Usui. Després de la primera trobada

Festa Major.

virtual, el Club està decidint quina serà la pròxima lectura a realitzar...
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Ghulam, Nadia. El Secret del meu turbant.

 Oldland, Nicholas. L'Ós que abraçava els arbres.

 Gironell, Martí. L'Arqueòleg.

 Ruillier, Jérôme. El Papa, la mama, l'Aina i jo.

 Harris, M. G. Impacte de gel.

DE 7 A 10 ANYS

 Roncagliolo, Santiago. Tan cerca de la vida.

 Norac, Carl. Swing Café.

 Tóibín, Colm. Brooklyn.

A PARTIR D’11 ANYS

 Russell, Rachel Renee. Diari d'una penjada.

NOVELLA JUVENIL

CONEIXEMENTS

 Gaiman, Neil. El Cementiri sense làpides i altres

 Greathead, Helen. Pensamientos y sentimientos.

històries negres.
CÒMICS

AUDIOVISUALS

 Sakai, Stan. La Madre de las montañas.

 Mozart, Wolfgang Amadeus. Las Bodas de Figaro. (CD)

 Mathieu, Marc-Antoine. Dios en persona.

 Seeger, Pete. Stories & songs for little children. (CD)

CONEIXEMENTS

 Accidentes en el hogar. (DVD)

 Barça : 110 anys fent història.

RACÓ DE PARES

 Hawking, Stephen W.; Mlodinow, Leonard.

 Biniés Lanceta, Purificación. Ser pares, avui.

El Gran disseny.

Música

Us recomanem...



Come dance with me de Frank Sinatra

PER QUÈ NO PUC FER EL QUE VULGUI?



A complete introduction to disco 1970-1980

Brenifier, Oscar. Per què no puc fer el que vulgui?.



Inception (banda sonora)

Barcelona: Estrella Polar, 2010.



Hurley de Weezer



Lope (banda sonora)

saber el perquè de les coses. En aquest conte vol



Olympia de Bryan Ferry

saber el “per què no pot fer el que vulgui?”, és



Scream de Ozzy Osbourne

una pregunta que de ben segur ens hem fet tots



Transformation de Yuja Wang

INFANTIL

El petit Fil és un nen molt curiós a qui li agrada

alguna vegada i com tothom arribarà a la conclusió

que té més

d’una resposta.

Evolució de l’alimentació
El dimecres 26 de gener, a les 5:30 i fins les 7:30 de la tarda, es realitzarà a la Biblioteca una Xerrada-Taller sobre l’Evolució de
l’alimentació en la franja 0-3 anys.

Voltes al dial
Tots els dimarts, de 7 a 8 del vespre, Voltes al dial... la Biblioteca a la 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

Exposició “Llar Santa Eulàlia”
Després de l’acte de presentació de l’exposició “Llar Santa Eulàlia” a finals de desembre, la Biblioteca ofereix aquesta exposició a
la seva sala d’actes.
Aquesta exposició es va inaugurar el dia 7 de gener a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca, i es podrà visitar fins el
20 de gener.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

