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Activitats de la Sala Infantil

Horari:
De dilluns a dijous:
de 16:00 a 21:00h

CLUB D’ESTIU

Divendres:
De 16:00 a 20:30h

El Club d’estiu és un servei gratuït que ofereix la biblioteca durant el mes de juliol, amb la
finalitat d’ajudar als nens i nenes usuaris de la biblioteca a fer els deures i treballs encomanats

Dimecres:
de 10 a 13h

per l’escola i participar de les diferents activitats de suport a la lectura que ja oferim durant tot
l’any.

Us informem de:
•

El club està dividit en dos grups:

Esg

GRUP 1: Tots els dilluns i dimecres, de 6 a 8 de la tarda.

Club d’estiu
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GRUP 2: Tots els dimarts i dijous, de 6 a 8 de la tarda.
•

•

•

Hora del conte amb
Joan Boher

Així, de dilluns a dijous, a partir del dia 1 i fins el 29 de juliol, els nens i nenes podran fer

Club de Lectura d’Adults
amb La societat
literària i el pastís de
pela de patata de
Guernsey

funcionar les seves neurones i posar-se al dia amb els deures d’estiu, alhora que participen en

Club de Lectura Manga
On-line amb
Keroro

l’Hora del Conte...

les tasques de la Sala Infantil.
Hora del conte
En motiu de la Festa Major de Sant Vicenç dels Horts, es realitzarà una edició molt especial de
Contes de Festa Major... amb Joan Boher
El dia 22 de juliol a les 6 de la tarda, els més petits tindran l’oportunitat de divertir-se amb

•

Exposició

aquesta sessió de contes a càrrec de Joan Boher:

•

Bloc infantil

amb parents llunyants, fem un gran tiberi, l’avi ens explica les seves batelletes i tots plegats

“Arriba la Festa Major de la nostra vila i el poble s’omple de gent per tot arreu. Ens retrobem
anem a ballar a l’envelat.”
Per a més informació: http://www.joanboher.cat/

Activitats per a adults
Club de Lectura
Després de l’obra Ácidos, de naranja y limón, el Club de Lectura d’Adults
s’endinsarà en l’obra La societat literària i el pastís de pela de patata de
Guernsey, de Mary Ann Shaffer i Annie Barrows.

Atenció:
El dia

26

La següent trobada del Club serà finalment el divendres 2 de juliol a les 7 de la
tarda, a la Sala 2.

de

juliol, la Biblioteca
romandrà tancada
pel pont de la

Festa Major.

Consulteu el nostre web:

Club de Lectura Manga On-line
El Club de Lectura Manga On-line ha finalitzat la sèrie Death Note. La propera
lectura serà: Keroro, de Mine Yoshizaki... i s’iniciarà a principis de setembre.
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2).

http://biblioteca.santvidigital.cat/
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De l’

al

31

d’agost, la Biblioteca romandrà tancada per vacances d’estiu.

MOLT BON ESTIU!!!!

Exposicions
Durant el mes de juliol podeu continuar gaudint de l’exposició de Llibres d’estiu.
La trobareu al replà de la primera planta.
No us la podeu perdre!
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Bloc infantil
Des del mes de juny, la Sala Infantil compta amb un bloc per
interaccionar amb els seus usuaris: BiblioVoltes
i el trobareu a: http://bibliovoltes.blogspot.com/
En aquest espai s’ofereix informació sobre el Club d’estiu, el racó de
pares, les visites escolars (biblioescoles), les activitats del mes,
els ajudants de biblioteca, recomanacions, l’hora del conte, els tallers
de lectura... i jocs.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

