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

Activitats de la Sala Infantil
TALLER:

Hora del conte

És primavera!

Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà dues

A partir del 2 de maig i fins el

Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

dia 31, els més petits podran
pintar dibuixos relacionats amb la primavera.
En canvi, els més grans podran resoldre sopes
de lletres de la primavera.

Us informem de:
•
•

•
•

•

Taller “És primavera”
Tallers de lectura de
Cicle Inicial i Cicle Mitjà

sessions de l’Hora del Conte, a les 6 de la
tarda...
Contes amb imatges
El divendres 13 de maig, els més petits es
divertiran mirant les imatges dels contes
Aquest sí, aquest no, ¿Cuándo? i Sota les

Taller de Lectura de C.I.

estrelles, intentant esbrinar què pretenen

Els dimarts, de les 6:30 a les 7 de la tarda, els

explicar.

nens i nenes del Taller de Lectura de Cicle
Inicial es reuniran per llegir:
El vestit de Jamela, de Niky Daly.
Què hi ha?

Hora del conte

El divendres 27 de maig, es miraran contes i

Club de Lectura d’Adults
amb Memento mori i
La flaqueza de
bolchevique
Club de Lectura Fàcil en
català amb L’illa de
l’holandès

•

Club de Lectura Manga
On-line amb ¡Yotsuba!

•

Novetats

•

Recomanacions

•

Exposicions

•

Club d’estiu

Taller de Lectura de C.M.

es descobrirà que hi ha darrera de cada

Els nens i nenes del Taller de Lectura Cicle

imatge amb: ¿Dónde estoy?, Què hi ha? i

Mitjà es reuniran els dimarts, de

Què amaga el petit Edu?.

6 a 6:30 de la tarda per llegir:
L’illa del Tresor, una adaptació
de l’obra original de Robert L.
Stevenson.

Activitats per a adults
Club de Lectura d’Adults
Després de l’obra Las escalas de Levante, el Club de Lectura Prometeus s’endinsarà
en el dia 6 de maig a les 7 de la tarda en l’obra Memento mori, de Muriel Spark.
Aquest mes es realitzarà una altra trobada del Club, i serà el divendres 27 de maig
a les 7 de la tarda, amb l’obra La flaqueza del bolchevique de Lorenzo Silva.
Club de Lectura Fàcil en català
Després de l’obra La dutxa, el Club de LF s’endinsarà en l’obra L’illa de l’holandès,
de Ferran Torrent.
Tots els dijous, de 4 a 5 de la tarda, a la Sala 2.

No us perdeu

VOLTES AL DIAL
Tots els dimarts de 7 a 8 del
vespre

90.2 FM

Club de Lectura Manga On-line
Els membres del Club de Lectura Manga On-line llegiran i comentaran
els quatre primers volums de ¡Yotsuba!, de Kiyohiko Azuma.
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2).

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/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Cabezas, Bea. La Ciutat vertical.
 Caspary, Vera. Laura.
 Dedeu, Alba. Gats al parc.
 Holt, Anne. Noche cerrada en Bergen.
 Echlin, Kim. La huella de tu ausencia.
 Fearing, Kenneth. El gran reloj.
 Peace, David. Red riding 1977.
 Qiu, Xiaolong. El caso Mao.
 Stead, Rebecca. Quan m'atrapis.

 Crowther, Kitty. El Despertar.
 Serrano, Lucía. En blanco.
 Yaccarino, Dan. Cada divendres.
 Göbel, Doro. La Excursión: una historia en dibujos.

NOVELLA JUVENIL

 Woodward, John. Entrena tu mente para ser un

 Bondoux, Anne-Laure. Temps de miracles.

DE 7 A 10 ANYS

 Roldán, Gustavo. Historias de conejo y elefante.
A PARTIR D’11 ANYS

 Banks, Lynne Reid. Tigre, tigre.
CONEIXEMENTS
genio.

 Watt, Fiona. Taller de papel y cartulina: ideas para

CONEIXEMENTS

 Hitchings, Henry. Saber de libros sin leer.
 Kriwaczek, Paul. Babilonia: Mesopotamia, la mitad de
la historia humana.

 El libro del queso.
 Palacios Bañuelos, Luis. China: historia,
pensamiento, arte y cultura.

 Roma week-end.

jóvenes artistas.
CÒMIC

 Azpiri, Alfonso. El Bosque de Lump.
AUDIOVISUALS

 Gru, mi villano favorito. (DVD)
 Bach, Johann Sebastian. Sona Bach: una versió
lliure per a nens de la música de J.S. Bach. (CD)

Us recomanem...
ENTRENA TU MENTE PARA SER UN GENIO
Woodward, John. Entrena tu mente para ser un genio. Barcelona: Edebé, cop. 2010.

INFANTIL

Un llibre infantil d’exercicis de mnemotècnia força divertit i que ens explica de manera entenedora quin és el
funcionament del nostre cervell.

Exposició “Barcelona”
La Biblioteca ha preparat una exposició fins el dia 15 de maig, on s’inclou un recull de documents relacionats amb la ciutat de
Barcelona.
Alguns dels documents que hi trobareu són:

CLUB D’ESTIU
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 per l’escola i participar de les diferents activitats de suport a la
lectura que ja oferim durant tot l’any.
A partir del

16 de maig comencen les inscripcions per participar al Club

El club començarà el dia 4 i finalitzarà el 28 de juliol i serà de 6 a 8 de la tarda, dos dies a la setmana.
Els grups seran reduïts i supervisats per una de les responsables de Sala.

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/

