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Activitats de la Sala Infantil

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

TALLER:

EXPOSICIÓ:

Fem sopes de lletres!

Dibuixos de primavera

La Sala Infantil s’omplirà durant el mes de

Durant tot el mes de maig, la Sala Infantil

maig de sopes de lletres.

exposarà aquells dibuixos que facin referència a

Animeu-vos a fer-ne una!

Us informem de:
Fem sopes de lletres!

•

Dibuixos de primavera

•

la primavera.

UN CONILL AL BARRET

Hora del conte

Taller de Lectura de C.I.

Durant el mes de maig, la Biblioteca oferirà dues

Els dimarts, de 6 a 6:30 de la tarda, els

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

nens i nenes del Taller de Lectura de Cicle

tarda...

Inicial podran gaudir del conte: Un conill al
Tallers de lectura de
Cicle Inicial, Cicle Mitjà
i Cicle Superior

•

barret, de Jesús Ballaz.
Taller de Lectura de C.M. i C.S.
Tots els dijous, a partir de les 6 de la tarda,
els nens i nenes del Taller de Lectura Cicle

•

Hora del conte

•

Club de Lectura
d’Adults amb Ácidos,
de naraja y limón

Mitjà i Taller de Lectura de Cicle Superior
també llegiran el llibre Un conill al barret.

Club de Lectura Manga
On-line amb Death
Note

Rei, i visitarà la Biblioteca el
proper mes de juny, per
comentar aquest conte amb
els membres dels tallers de

Novetats literàries

•

El dia 7 de maig, els més petits
tindran

l’oportunitat

d’explicar

lectura.

apareixen als contes:
El bosc de l’avi mussol
i El joc d’amagar-se.

Per celebrar la medalla d’or del
Parlament a la illustradora Roser
Capdevila, el dia 21 de maig
s’explicaran dos contes clàssics on
hi participen Les Tres Bessones:
Les tres bessones i el Flautista
d’Hamelín i Les tres bessones: Blancaneu i els
set nans.

•

Novetats musicals

•

Recomanacions

Activitats per a adults

•

Exposició

Club de Lectura
Després de l’obra Un lugar llamado libertad, el Club de Lectura d’Adults
s’endinsarà en l’obra Ácidos, de naranja y limón de l’autora vicentina Isabel

Comunicat:

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

El

14
les

de maig, a

19 hores

Narcís Lunes, al
Molí dels Frares

Consulteu el nostre web:

Sala 2.
Es comptarà amb la presencia de l’autora per comentar el llibre.
Club de Lectura Manga On-line

es lliuraran els premis

i

endevinar alguns pictogrames que

Contes clàssics amb les tres bessones
NOTA: En Jesús Ballaz és
un escriptor de Molins de

•

Contes amb pictogrames

El Club de Lectura Manga On-line continua amb la sèrie Death Note; amb guió de
Tsugumi Ohba i dibuixos de Takeshi Obata.
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2) i/o consulteu el
Bloc del Club: http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

http://biblioteca.santvidigital.cat/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Esponellà, Núria. Rere els murs.

 Laval, Thierry. Digues on és : mons imaginaris.

 Läckberg, Camilla. La Princesa de gel.

A PARTIR D’11 ANYS

 Moccia, Federico. Perdona però vull casar-me amb tu.
 Monzó, Quim. Esplendor i glòria de la Internacional
Papanates.

 Gnone, Elisabetta. Els Deliciosos dies de la Shirley.
RACÓ DE PARES

 Cardona, Victòria. Qui mana aquí? : els fills

 Pérez-Reverte, Arturo. El Asedio.

necessiten llibertat i autoritat.

 Sánchez, Clara. Lo que esconde tu nombre.

 Palacios, Vicente. Papiroflexia.

NOVELLA JUVENIL
LECTURA FÀCIL

 Riordan, Rick. El Ladrón del rayo.

 Nicolás cocina sin fuego.

CONEIXEMENTS

 Smith, Robert Rowland. Desayuno con Sócrates : la
filosofía del día a día

 Qué pensiones, qué futuro : el estado de bienestar en el
siglo XXI

CONEIXEMENTS

 Brenifier, Oscar. El Sentit de la vida.
 Navarro Durán, Rosa. La Vida y poesía de
Miguel Hernández contada a los niños .

 Giménez, Llorenç. Nous acudits de Llorenç.

 Jackson, Michael. Moonwalk.

Música

Us recomanem...



III d’Espers.

La Casa



Attica Blues d’Archie Shepp.



Ghana special : modern highlife, afrosounds & Ghahaian

Innocenti, Roberto; Lewis, J. Patrick. La Casa.
[Sant Cugat del Vallès] : Símbol, 2009

blues 1968-81.

INFANTIL



How to be a lady : volume 1 d’Electrik Red.



Libertine : music for the film by Laurence Dunmore de

text precís, l’autor fa una descripció evolutiva

Michael Nyman.

del pas del temps al llarg del segle XX.

Amb una illustració exquisida i el suport d’un



Liege and lief de Fairport Convention.



Pacific Ocean blue de Dennis Wilson.



Smile de Brian Wilson.



Splendor in the grass de Pink Martini.



The List de Rosanne Cash.



There is love in you de Four Tet.

manera plàstica uns fets històrics que van marcar el curs d’una



Verismo de Renée Fleming.

societat.

L’eix principal de la narració és una casa camperola, on a través de
les seves transformacions veiem com va canviant la societat.
És un llibre destinat al públic de 7 a 10 anys, però tot i així, la
història no té edat, perquè també pot agradar als més grans.
Aquest conte pot ser una bona eina educativa per explicar de

Exposicions
Fins el dia 12 de maig, la Biblioteca comptarà amb l’exposició de restes arqueològiques, a la Sala Polivalent.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

