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Activitats de la Sala Infantil

Horari:

El dia 1 de juny a les 6 de

TALLER:

De dilluns a divendres:
de 15:30 a 20:30h

la tarda es realitza un

Mots encreuats

taller de lectura collectiva

Durant el mes de juny els nens i nenes podran

amb

resoldre mots encreuats i pintar dibuixos amb

Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

la

companyia

de

Jesús Ballaz, l’autor del

motius d’estiu per decorar la sala.

llibre llegit:

Us informem de:
Lectura collectiva amb
Jesús Ballaz

•

Taller de mots encreuats

•

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

•

Hora del conte
Taller de Lectura de C.I.

Durant el mes de maig, la Biblioteca oferirà dues

Els dimarts 8 i 15 de juny, de 6 a 6:30 de

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

la tarda, els nens i nenes del Taller de

tarda...

Lectura de Cicle Inicial començaran un
llibre nou: El auto del Sr.
Pulga,

Club de Lectura Manga
On-line amb
Death Note

•

conte

molt

peripècies d’un inventor de

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

•

un

divertit que parla de les

Hora del conte

•

Animeu-vos a participar!

Un conill al barret

•

Novetats literàries

•

Novetats de cinema

•

Recomanacions

•

Exposició

cotxes.

El màgic món del circ!
El dia 4 de juny, els més petits
tindran l’oportunitat de divertir-se:
El circo raro, El payaso y la
princesa, El circo i El circ.
La nit de Sant Joan!

Taller de Lectura de C.M. i C.S.
Els dijous 3, 10 i 17, a partir de les 6 de la

El dia 18 de juny, els més

tarda, els nens i nenes del Taller de

menuts descobriran coses noves

Lectura Cicle Mitjà i Taller de Lectura de

de la nit més curta de l’any:

Cicle Superior començaran el

La nit de Sant Joan i

llibre: Pastís per a enemics, un

Visquem les festes.

conte que dóna idees de com
relacionar-se amb aquells amb

I recorda que durant el mes de juliol...

qui no es té amistat.

Club d’estiu!

Activitats per a adults
Club de Lectura

•

Presentació del llibre
Liszt tuvo la culpa

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.
La pròxima trobada del Club serà el divendres 23 de juny a les 7 de la tarda, a la

Atenció:

Del dia

24

Sala 2.

al

27

de juny, la Biblioteca
romandrà tancada pel
pont de

Sant Joan.

Consulteu el nostre web:

Club de Lectura Manga On-line
El Club de Lectura Manga On-line està acabant amb la sèrie Death Note, de
Tsugumi Ohba i Takeshi Obata, i s’està debatint la pròxima lectura.
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/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Appanah-Mouriquand, Nathacha. L'últim germà.

 Farré, Lluís. L'Arca de Noè.

 Camilleri, Andrea. El color del sol.

DE 7 A 10 ANYS

 Camilleri, Andrea. La pista de sorra.

 Pennypacker, Sara. Clementina.

 Dueñas, María. El tiempo entre costuras.

 Simon, Francesca. En Bernat barroer tot ho manega.

 Oe, Kenzaburo. Renacimiento.
A PARTIR D’11 ANYS

 Vila-Sanjuán, Sergio. Una heredera de Barcelona.

 Friot, Bernard. No diré res.

 Wilhelm, Kate. La estación del crepúsculo.

 Gnone, Elisabetta. La Flox dels colors.

NOVELLA JUVENIL
CÒMICS

 Abedi, Isabel. Whisper.

 Derib. Yakari.

CONEIXEMENTS

 Una lucha sin tregua.

 Baksi, Kurdo. El meu amic Stieg Larsson.

CONEIXEMENTS

 Ferris, José Luis. Miguel Hernández: pasiones, cárcel y

 Gourier, James. El bosc.

muerte de un poeta.

Pellícules

Us recomanem...




Ágora

ENTREsombras y el circo ambulante

La chica que soñaba con una

Aliaga, Roberto. ENTREsombras y el circo ambulante.

cerilla y un bidón de gasolina

Madrid: Macmillán Infantil y Juvenil, 2010







Death proof

INFANTIL

Si teniu ganes de passar por llegiu ENTREsombras y

Gran Torino

el circo ambulante de Roberto Aliaga.

In the loop

L’autor

ens

situa

en

un

ambient

lúgubre

de

personatges tètrics, on el fil conductor de l’obra serà la recerca d’una

Sin city

noia que a desaparegut dins d’un estrany circ.

UP

La illustració reforça la recreació d’un ambient ple d’enigmes.

Exposicions
A partir del dissabte 5 de juny, la Biblioteca realitzarà una
exposició de Llibres d’estiu. La trobareu al replà de la
primera planta.
No us la podeu perdre!

Presentacions de llibres
El dijous 17 de juny, a les 7:30 del vespre, la Biblioteca comptarà amb la presència de l’autora local Isabel Prescolí, que
presentarà el seu darrer llibre a la Sala d’Actes.

Liszt tuvo la culpa
Assistiran al acte una de les editores de
llibre i de l’autor vicentí Jordi Boladeras.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

