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Activitats de la Sala Infantil
EXPOSICIÓ:

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

Us informem de:
Endevinem remenat de
bolets

•

Taller de Lectura de C.I.

Endevinem remenat de bolets

Els dimarts 2, de les 6:30 a les 7 de la tarda,

Ara és temps de bolets, i durant aquest mes

els nens i nenes del Taller de Lectura de

la sala infantil de la biblioteca ha preparat un

Cicle

conjunt d’activitats per a l’ocasió. Els nens i

Kika superbruixa.

nenes podran resoldre endevinalles basades

Els dimarts 9, 16, 23 i 30 de

en el món dels bolets, i els més

novembre miraran llibres d’animals

petits podran pintar dibuixos de

en 3D, i començaran a llegir el llibre

bolets

i

endevinalles

boletaires.
i

Així,

dibuixos

Inicial

miraran

la

pellícula

de

la

d’Stelalluna, de Janell Cannon; un

es

conte

per

gaudir

la

diferència.

penjaran per tota la sala infantil.
Tallers de lectura de
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i
Cicle Superior

•

Hora del conte

•

Club de Lectura d’Adults
amb Firmin

•

Club de Lectura Manga
On-line amb Keroro

•

•

Novetats literàries

•

Recomanacions

•

Xerrada-Taller

Taller de Lectura de C.M.
Hora del conte

Els dimarts 2, 9, 16, 23 i 30, de 6

Durant el mes de novembre, la Biblioteca

a les 6:30 de la tarda, els nens i

oferirà dues sessions de l’Hora del Conte,

nenes del Taller de Lectura Cicle

a les 6 de la tarda...

Mitjà miraran llibres de monstres i
essers fantàstics, de papallones,

Zones en guerra!

escarabats, i començaran a llegir Stelaluna i

El dia 12 de novembre, els més

Pastís per a enemics de Derek Munson.

petits es podran divertir amb:
Hi ha guerra, Els nens no volen

Taller de Lectura de C.S.

guerra i El nen estel.

El dimecres 3, de 5:30 a les 6 de la tarda, els
membres del Taller de Lectura de Cicle

Contes de Quentin Blake!
El dia 29 d’octubre, els més

•

Voltes al Dial

•

Taller dels Bits

podran veure la pellícula de dibuixos animats
menuts

Kika y los tres mosqueteros.

escoltaran diversos contes de

Els

Quentin Blake: Los bolsillos de

començaran la lectura d’Stelalluna

dimecres

Lola i Las lavanderas locas

i Pastís per a enemics, alhora que
descobriran

10,

els

Club de Lectura d’Adults
Després de l’obra La verdad del frío, el Club de Lectura Prometeus s’endinsarà en

Atenció:

l’obra Firmin: aventuras de una alimaña urbana, de Sam Savage.

6 al 8

La pròxima trobada del Club serà el divendres 26 de novembre a les 7 de la tarda,

de

desembre,

a la Sala 2.
Club de Lectura Manga On-line

la Biblioteca romandrà
tancada pel

animals

i

24

amb

Atlas ilustrado del mundo animal.

Activitats per a adults

Del dia

17

Pont de

la Constitució.

El Club de Lectura Manga On-line continua aquest mes amb la sèrie
Keroro, de Mine Yoshizaki; amb la lectura de 4 volums mensuals.
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

 Levy, Marc. El Primer dia.

 Cervera, Josep M. La Gasela Julieta ens posa a dieta.

 Marías Amondo, Fernando. Todo el amor y casi toda

DE 7 A 10 ANYS

 Knister. Tina superbruixa i l'examen del drac.

la muerte

 Petterson, Per. Maleeixo el riu del temps.

A PARTIR D’11 ANYS

 Todde, Giorgio. El Extremo de las cosas.

 Sierra i Fabra, Jordi. Historia de un segundo.

NOVELLA JUVENIL

CONEIXEMENTS

 Anderson, Laurie Halse. Frío.

 Cardenal, Ángel. Aprende inglés con Dougie.

 Bowler, Tim. Blade, jugando al muerto.

 Ripoll, Oriol. Com construir les teves joguines.

 Kelly, Jacqueline. La Evolución de Calpurnia Tate.

 Badstuber, Martina. Adivina en qué país ...

 Vergés, Oriol. L'Accident de madame Delacroix.

AUDIOVISUALS

CONEIXEMENTS

 Alvin y las ardillas conocen al hombre lobo. (DVD)

 Labno, Jeannie. El Renacimiento.

 Garcia i Prats, Cristina. L'Aneguet lleig. (CD)

 Lovecraft, H. P. El Horror sobrenatural en la literatura.

RACÓ DE PARES

 Mittelmark, Howard. Cómo no escribir una novela.

 Cuende Lozano, Mònica. Barcelona en família:

 Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'àrab.

activitats gratuïtes per fer junts grans i petits.

Us recomanem...
RODOLINS

Casas, Lola; Chiva, Francesc. Rodolins. Barcelona: Fil d'aram, 2010.

INFANTIL

Aquest petit llibre està plagat de rodolins molt divertits, classificats per diversos temes, i que estan relacionats
amb el món dels infants. També té un taller de rodolins on es juga amb les paraules, ordenant frases, buscant
paraules que falten, completant frases...

Interacció i comunicació
El dijous 11 de novembre, a les 5:30 de la tarda, es realitzarà a la Biblioteca una Xerrada-Taller sobre la Interacció i comunicació
en els tres primers anys de vida dels nostres fills i filles.

Voltes al dial
Teniu una cita amb Voltes al dial, el programa de ràdio de la biblioteca
Cada dimarts a les 7 de la tarda, ens escoltareu a Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM).
Us oferirem...
Presentació de les activitats de la biblioteca

Presentacions d’obres d’autors vicentins

Novetats documentals de la biblioteca

Entrevistes

Recomanacions literàries

Comentaris de temes d’interès

Recomanacions audiovisuals

I música... molta música dels nostres artistes locals
Us ho perdreu??

Curs: Taller dels Bits
Dins de les accions prioritàries per promoure la biblioteca pública com a centre d’aprenentatge obert, s’han
programat una sèrie de cursos formatius relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
La programació dels cursos a realitzar a la Biblioteca durant el mes d’octubre és la següent:
•

iGoogle a fons: Googlecalendar, Googlemaps, … : Divendres 5, de 3:30 a 7:30 de la tarda.

•

Seguretat: virus, spam i altres perills: Divendres 19, de 6 a 8 de la tarda.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Per a més informació, adreceu-vos a la Planta 2.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

