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Activitats de la Sala Infantil

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

TALLER:

Taller de Lectura de C.I.

Rodolins de tardor

Els dimarts 5, de les 6:30 a les 7 de la tarda,

Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

•

De l’1 al 30 d’octubre hi

de Lectura de Cicle Inicial

haurà un mural d’un arbre,

començaran un llibre nou: El

perquè

conte dels dos ratolins, de

tots

els

nens

el

Ruth Brown; un conte molt

guarneixin de fulles.

Us informem de:
•

els nens i nenes del Taller

Ja ha arribat la tardor a la Sala Infantil!

Els

més

petits

les

pintar, i els més grans tenen

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

divertit

poden

amb

tocs

de

por.

Els dimarts 19 i 26 d’octubre continuaran

la possibilitat d’escriure-hi un

llegint

rodolí

Cannon; un conte per gaudir la diferència.

ambientat

amb

la

el

llibre

d’Stelalluna,

de

Janell

tardor.
Taller de Lectura de C.M.

•

•

•

•

Hora del conte
Club de Lectura d’Adults
amb La verdad del frío
Club de Lectura Manga
On-line amb Keroro
Novetats literàries

Hora del conte

Els dimarts 5, 19 i 26, de 6 a

Durant el mes d’octubre, la Biblioteca oferirà

les 6:30 de la tarda, els nens i

dues sessions de l’Hora del Conte, a les

nenes del Taller de Lectura

6

Cicle Mitjà i continuaran el

de la tarda...

llibre: Pastís per a enemics, de

Contes clàssic!

Derek Munson i Tara Calahan King; un

El dia 8 d’ocubre, els més

conte que dóna idees molt positives de com

petits es podran divertir amb:

resoldre problemes entre companys.

La vella del bosc, El petit avet
•

Recomanacions

•

Voltes al Dial

•

Taller dels Bits

Taller de Lectura de C.S.

i El gato con botas.

Els dimecres 6, 13, 20 i 27, de

•

•

Contes de por!

Dia Internacional del
Càncer de Mama
Presentació del llibre
El laberinto de la
memoria

5:30 a les 6 de la tarda, els nens

El dia 29 d’octubre, els més

i nenes del Taller de Lectura de

menuts

Cicle Superior començaran un

escoltaran

diversos

contes de por; acompanyats de

llibre

Kristinoshka García.

El nen que volia un gos.

nou

de

l’Enid

Blyton:

Activitats per a adults
Club de Lectura d’Adults
Després de l’obra Assaig sobre la ceguesa, el Club de Lectura Prometeus
s’endinsarà en l’obra La verdad del frío, del vicentí José Antonio Arcediano.
La pròxima trobada del Club serà el divendres 23 de juny a les 7 de la tarda, a la

Atenció:

El dia

Sala 2.
Club de Lectura Manga On-line

11 i 12

El Club de Lectura Manga On-line va iniciar la seva activitat a mitjans

d’ocubre, la Biblioteca
romandrà tancada pel
Pont del

Pilar.

Consulteu el nostre web:

de setembre amb la sèrie Keroro, de Mine Yoshizaki; amb la lectura
de 4 volums mensuals.
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

http://biblioteca.santvidigital.cat/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Casariego, Nicolás. Antón Mallick quiere ser feliz.

 Knister. L'Ovelleta Bela.

 Gavalda, Anna. La Sal de la vida.

DE 7 A 10 ANYS

 Guelbenzu, José María. El Amor verdadero.

 Leroux, Gaston. El Fantasma de l'òpera.

 Matthiessen, Peter. País de sombras.

A PARTIR D’11 ANYS

 Sala i Vila, Carles. Cornèlius i el rebost d'impossibles.

 Mokeddem, Malika. Debo todo a tu olvido.

CÒMICS

NOVELLA JUVENIL

 Kanata, Konami. El Dulce hogar de Chi.

 Avi. La Veritable confessió de Charlotte Doyle.

CONEIXEMENTS

 Golding, Julia. Taoshira.

 Falagán, Yolanda. Paper i cola.

 Santos, Care. Crypta.

AUDIOVISUALS

CONEIXEMENTS

 Carlin, Peter Ames. Paul McCartney: la biografía.
 Mittelmark, Howard. Cómo no escribir una novela.

 La Aventura de los animales del mundo. (DVD)
 Giménez, Toni. Caga tió: cançons de Nadal. (CD)
 El Patito feo y yo. (DVD)

Us recomanem...
YUMI

Parot, Annelore. Yumi. Barcelona: Baula, 2010.

INFANTIL

La Yumi és una nina xinesa de fusta que ens explica què fa al llarg del dia i ens convida a participar en diferents
jocs de discriminació visual molt divertits. Caldrà trobar diferents objectes a partir de diferents estampats de
vestits de la nina, on la illustració és molt bonica i original.

Voltes al dial
La Biblioteca Les Voltes ja té un programa propi a la ràdio: Voltes al dial.
Ens podreu escoltar cada dimarts, a partir de les 7 de la tarda, a la Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM).
No us ho perdeu!

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:
•

Navegues o naufragues? Recerques a Internet a fons. Google: Divendres 8, de 6 a 8 de la tarda.

•

Inserció laboral. Serveis útils i borses de feina a Internet: Divendres 22, de 6 a 8 de la tarda.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Per a més informació, adreceu-vos a la Planta 2.

Dia Internacional del Càncer de Mama
El dimarts 19 d’octubre, a les 6:30 de la tarda, es realitzarà a la Biblioteca una Xerrada-Taller pel Dia Internacional del Càncer de
Mama.

Presentació de llibres
El dijous 21 d’octubre, a les 7 del vespre, la Biblioteca comptarà amb la presència de l’autor vicentí Jose Antonio
Agudo, que presentarà el seu darrer llibre:

Consulteu el nostre web:

El laberinto de la memoria

http://biblioteca.santvidigital.cat/

