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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

•

EXPOSICIÓ:

Endevina que endevinaràs...

Al llarg del mes de març, la Sala Infantil

Tothom que vingui a la Sala podrà resoldre

una petita exposició de DVD’s documentals

endevinalles, que posteriorment es penjaran

d’animals,

en un mural. En canvi, els més menuts

d’experiments...

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

Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà tres

nens i nenes del Taller de Lectura de Cicle

Exposició de
documentals

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

Inicial es reuneixen.

tarda...

El dia 1 llegiran La Maria i la bruixa Carlota, que
Ni més ni menys

forma part del llibre Contes per abans d’anar a

El dijous 3 de març, els més petits gaudiran

dormir del Dr. Eduard Estivill.

d’una

El 15 es llegirà M’he quedat tancada de Miarian

Hora

del

Conte

dedicada

al

Dia

Internacional de les Dones; a càrrec de

De Smet.

Maribel Silvent.

I el dilluns 21, es gaudirà de la

Contes de la Xina

presència

de

l’escriptora

Maite

El dijous 11 de març, es viatjarà a la Xina

Carranza, per a comentar el seu

per a veure de aprop aquest país amb...

llibre La filomena ficalapota.

•

Club de Lectura Manga
On-line amb FMA

•

Novetats

El divendres 25 de febrer, es descobriran

Els nens i nenes del Taller de Lectura

•

Recomanacions

nous aspectes de la natura amb la Petitona.

Cicle Mitjà es reuneixen els dimarts,

•

Exposició

La petitona va a la masia i La petitona surt al

de 6 a 6:30 de la tarda.

jardí.

El dia 1 i 15 llegiran Okino i les

El pinzell màgic i Yo, Ming.
Aventures de La Petitona

Club de Lectura Fàcil
amb Petons de
diumenge

•

màgia,

Taller de Lectura de C.I.

Club de Lectura d’Adults
amb Las escalas de
Levante

•

de

Hora del conte

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

•

manualitats,

Taller “Endevina que
endevinaràs”

Hora del conte

•

de

ofereix

també podran pintar les endevinalles.

Us informem de:
•

TALLER:

Taller de Lectura de C.M.

balenes, d’Arnica Esterl.
I el dilluns 21, es gaudirà de la presència de

•

Presentació de llibres

•

Xerrada-Taller

l’escriptora Maite Carranza, per a comentar el
seu llibre Mauro ojos brillantes.

Activitats per a adults
Atenció:

Club de Lectura d’Adults
Després de l’obra Soldados de Salamina, el Club de Lectura Prometeus s’endinsarà

No us perdeu

en l’obra Las escalas de Levante, d’Amin Maalouf.

VOLTES AL DIAL

La propera trobada del Club serà el divendres 25 de febrer a les 7 de la tarda, a la
Sala 2.

la Biblioteca a Ràdio
Club de Lectura Manga On-line

Sant Vicenç

Els membres del Club de Lectura Manga On-line llegiran i comentaran
Tots els dimarts de 7 a 8 del
vespre

els 4 primers volums de Fullmetal Alchemist, de Hiromu Arakawa.
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:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Bánffy, Miklós. El Reino dividido.
 Díez, Luis Mateo. Azul serenidad o la muerte de los

 Rathmann, Peggy. Faltan 10 minutos para dormir.
A PARTIR D’11 ANYS

 Haddon, Mark. Barrabum! (o 70.000 anys llum).
 Lechermeier, Philippe. Diario secreto de Pulgarcito.

seres queridos.

 Glattauer, Daniel. Cada set onades.
 Mankell, Henning. Tea-Bag.
 Piñeiro, Claudia. Tuya.
 Qiu, Xiaolong. Seda roja.
 Rivas, Manuel. Todo es silencio.
 Vargas Llosa, Mario. El sueño del celta.
 Zubizarreta, Patxi. Mientras el mundo duerme.

CONEIXEMENTS

 Kent, Peter. Una Ciutat al llarg del temps.
LLENGUATGE DE SIGNES

 Gilbert, Trinitat. En Xim de les olles i el tiramisú.
AUDIOVISUALS

CONEIXEMENTS

 Cazadores de dragones (DVD)
 Disney Pixar greatest (CD)
 Mozart, Wolfgang Amadeus. Las Bodas de Figaro (CD)
 Seeger, Pete. Stories & songs for little children (CD)

 Casadesús Bordoy, Alejandro. Sobre Wallander y

RACÓ DE PARES

NOVELLA JUVENIL

 Smith, Lisa Jane. Damon almas oscuras.

Montalbano.

 Havers, Richard. Marilyn.
 Pérez, Joseph. Historia de la brujería en España.
 Vinent, Àngela. Maragall vs. Alzheimer: una crònica.

 Bailando con tu bebé. (DVD)
 Blake, Quentin. 1001 libros infantiles que hay que
leer antes de crecer.

 Hanas, Ragnar. Diabetes tipo 1 en niños,
adolescentes y adultos jóvenes.

Us recomanem...
TONINO EL INVISIBLE

Rodari, Gianni. Tonino el invisible. Barcelona [etc.] : Libros del Zorro Rojo, 2010 .

INFANTIL

Tonino és un nen a qui no li agrada anar a l’escola, i que vol ser invisible per a no tenir que dir la lliçó al mestre. El seu
desig es torna realitat, però això li genera un seguit successos que no li agraden massa.
Cal destacar la originalitat de les illustracions del conte fetes amb pintures d’aquarella.

Exposició “Dones en lluita”
De l’1 a l’11 de març, la Biblioteca ofereix a la Sala d’Actes l’exposició Dones en lluita.

Club de Lectura Fàcil

NOVE

La Biblioteca ha iniciat un nou club de lectura pels seus usuaris.

TAT

És un grup de lectura fàcil i en lletra gran, en català i per a adults.
Els membres es reuneixen tots els dijous, de 4 a 5 de la tarda, a la Sala 2... on es llegeixen els llibres en veu alta.
Durant aquest mes de març, els seus membres llegiran Petons de diumenge, de Sílvia Soler.

Inscripcions obertes!!
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults, (Planta 2).

Presentació de llibres
El dilluns 14 de març, a les 5:30 de la tarda, la Biblioteca comptarà amb la presència de l’autor vicentí
Llibert Noguero per a la presentació del seu llibre:

Retorn a Barcelona: 1943 - 1980

El dimarts 29 de març, a les 7 de la tarda, la Biblioteca comptarà amb la presència de l’autor
Joan Margarit per a la presentació del seu llibre:

No era lluny ni difícil

Xerrada-Taller
El dijous 17 de març, de les 5:30 a les 7:30 de la tarda, tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Biblioteca amb una Xerrada-Taller del
Control d’esfínters.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

