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

Activitats de la Sala Infantil
EXPOSICIÓ:

Hora del conte

Fora bolquers!

Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà una

A partir de l’1 de juny i fins el dia 30, la Sala

Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

Infantil ofereix una selecció de contes i llibres
de divulgació que ajudaran als adults i als in-

N OU
Horari d’estiu
(del 17 de juny a l’11 de setembre)

fants en aquesta etapa de transició.

sessió de l’Hora del Conte, a les 6 de la
tarda...
Arriben les vacances
El divendres 10 de juny, els més petits es
divertiran

llegint

llibres

per

preparar

la

temporada estiuenca.

De dilluns a dijous:
de 16h a 21h.
Divendres:
de 16h a 20:30h
Dimecres:
de 10h a 13h

ES
PLAC

Us informem de:

S
TADE
ESGO

CLUB D’ESTIU:

En la seva segona edició, el Club d’Estiu ja ha esgotat les seves places. Tanmateix, us

Exposició
“Fora bolquers”

podeu apuntar a la llista d’espera per si hi ha alguna baixa.

•

Hora del conte

El Club s’iniciarà el dia 4 de juliol i finalitzarà el dia 28. Constarà de 2 grups, i cada grup

•

Club d’estiu

•

•

•

es reunirà un cop per setmana.

Club de Lectura d’Adults
amb El capitán
Alatriste
Club de Lectura Fàcil en
català amb L’illa de
l’holandès

•

Club de Lectura Manga
On-line amb ¡Yotsuba!

•

Novetats

•

Recomanacions

•

Exposició

•

Trobada de llibreters

Així, els nens i nenes que s’hagin inscrit podran fer els deures i treballs encomanats per
l’escola, alhora que podran participar en diverses activitats.

Activitats per a adults
Club de Lectura Prometeus
Després de l’obra La flaqueza del bolchevique, el Club de Lectura Prometeus
s’endinsarà el dia 17 de juny a les 7 de la tarda en l’obra El capitán Alatriste,
d’Arturo Pérez-Reverte.
Club de Lectura en català
Després de l’obra L’illa de l’holandès, el Club de Lectira en català comentarà la
darrera obra de lectura de la primera edició del Club: La bicicleta estàtica, de
Sergi Pàmies. El dijous 16 el grup celebrarà la cloenda amb noves propostes de
lectura per l’estiu.

Atenció:

Del dia

Tots els dijous, de 4 a 5 de la tarda, a la Sala 2.

24

al

26

de juny, la Biblioteca
romandrà tancada pel
pont de

Sant Joan.

Consulteu el nostre web:
i el nostre bloc:

Club de Lectura Manga On-line
Els membres del Club de Lectura Manga On-line continuaran llegint
i comentant els quatre primers volums de ¡Yotsuba!, un manga de
Kiyohiko Azuma.
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/

http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/

BIBLIOVOLTES,
el bloc de la Sala Infantil
http://bibliovoltes.blogspot.com/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Ba, Jin. Família.
 Espinosa, Albert. Si tu me dices ven lo dejo todo...

 Bergua, Ana. L'Àvia necessita petonets.
 Fearnley, Jan. Milo l'armadillo.
 Lluch i Girbés, Enric. L'Home del sac.

pero dime ven.

 Fallarás, Cristina. Las Niñas perdidas.
 Khoury, Elias. Yalo.
 Kirino, Natsuo. Grotesco.
 Proust, Marcel. Un Amor d'en Swann.
 Vargas, Fred. El Hombre del revés.
NOVELLA JUVENIL

 Carmona, Rocío. La Gramàtica de l’amor.
 Carranza, Maite. L'Esperit dels gels.
 Rushdie, Salman. Luka i el foc de la vida.
CONEIXEMENTS

 Carballar Falcón, José Antonio. Twitter.
 Curnow, Philip. Venecia.
 El Libro de las conservas.
 Punset, Eduard. Excusas para no pensar.

DE 7 A 10 ANYS

 Comas, Marcel. El Davantal màgic de la Lolita.
 Dumont, Jean-François. L'Oca que no volia
marcar el pas.
A PARTIR D’11 ANYS

 Manso, Anna. Una Noia N.O.R.M.A.L. s'ofereix
de cangur.

 O'Connor, Barbara. Cómo salir de un apuro.
CONEIXEMENTS

 Panisello, Anna. My nose.
 Pérez, Mélanie. El Meu petit manual de desenvolupament
sostenible.
CÒMIC

 Hayes, Geoffrey. De mentida.

AUDIOVISUALS

AUDIOVISUALS

 Noa. Noapoles. (CD)
 Vietnam y Camboya, la joya del Mekong. (DVD)

 Los Pingüinos de Madagascar. (DVD)
 Palomar, Enric. Beceroles. (CD)

Us recomanem...
¡ES UN LIBRO!
Smith, Lane. ¡Es un libro!. Barcelona [etc.] : Océano, 2010. INFANTIL

Envia missatges? Serveix com a bloc? Podem ajustar la pàgina? Té Wi-Fi? Tweetea? NO... ÉS UN LLIBRE!

Exposició “Animals de companyia”
La Biblioteca ha preparat una exposició durant tot el mes de juny al replà de la Planta 1. En ella s’hi inclou un recull de documents
relacionats amb els animals de companyia: per saber-ne tenir cura, per organitzar les vacances amb ells, per ensinistrar-los i
trobar respostes a totes les preguntes.
Alguns dels documents que hi trobareu són:

Trobada de llibreters
ELS LLIBRETERS PARLEN DE LLIBRES
El dia 30 de juny a les 7 de la tarda, la sala d’actes de la Biblioteca serà la seu d’una trobada

No us perdeu

VOLTES AL DIAL

amb els llibreters locals per a parlar sobre llibres.
Es comptarà amb la presència de la Llibreria Marta, Llibreria Nova i Joaquim Pastor (bibliotecari de
l’Escola Sant Vicenç)

Tots els dimarts de 7 a 8 del
vespre

90.2 FM

L’acte serà amenitzat amb reposteria de la Fleca Rossell, elaborada pels alumnes del Pla de
Transició al Treball de la Generalitat de Catalunya.
Consulteu el nostre web:
i el nostre bloc:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/

BIBLIOVOLTES,
el bloc de la Sala Infantil
http://bibliovoltes.blogspot.com/

