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INFOVOLTES
El full informatiu de la Biblioteca Municipal Les Voltes

HORARI D’HIVERN
De dilluns a divendres: de 15.30 h a 20.30 h
Dimecres i dissabtes: de 10 h a 13 h

Els dies 6, 8, 25 i 26 de desembre
la biblioteca romandrà tancada

NOTÍCIES:
• 21 de desembre Especial NADAL A LA BIBLIOTECA
Hora del conte, cagar el tió i concert de la Coral El Llessamí

Biblioteca Municipal Les Voltes
C/ Nou, 1-9
08620 Sant Vicenç dels Horts
T. 93 656 06 63
lesvoltes@svh.cat

http://biblioteca.santvidigital.cat/
http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/

Espaiinfantil
h ttp :/ / b ib lio vol te s. blog sp ot .co m/
ACTIVITAT GENERAL DEL MES: Decorem l’arbre de Nadal
Durant aquest mes, els nens i nenes que visitin la Sala Infantil podran
pintar dibuixos de boles per decorar l’arbre i escriure postals amb
desitjos per aquestes festes.
HORA DELS MINICONTES
Durant mitja hora els més petits escolten contes llegits i explicats pel personal
de la sala infantil. Cada segon divendres de mes a les 18 h (Sala infantil).
• Divendres 14: Ara ve Nadal...
HORA DEL CONTE
Un cop al mes un conte contes visita la biblioteca per explicar rondalles, cantar, interpretar,
fer manualitats... i explicar contes als més menuts.
Aquest mes es realitzarà
el divendres 21 de desembre a les 18 h (Sala infantil).
I FAREM
CAGAR EL
Explica’m un Nadal
A càrrec Moi Aznar
AJUDANTS DE BIBLIOTECA
Com cada mes, la Sala Infantil compta amb dos ajudants que endreçaran els llibres i
aprendran com estan organitzats els documents en una biblioteca. Per apuntar-s’hi, dirigiu-vos
al taulell d’informació de la Sala Infantil. Les places són limitades i hi ha
possibilitat de llista d’espera.
CLUBS DE LECTURA INFANTILS
• PATUFET. Per als petits. Tots els dimecres de 17.30 h a 18 h.
Aquest mes es llegirà Missi a la granja d’Amrei Fechner i Els reis d’Orient
de Xavier Blanch.
• BAT PAT. Per a més grans. Tots els dimarts de 17.30 h a 18.15 h.
Aquest mes llegiran Malifetes al Saint Rollo’s d’Enid Blyton.
CINEFÒRUM D’ANIME
Com a activitat del Club de Lectura Manga On-line, la biblioteca
ofereix per al tots els nens i nenes un cinefòrum d’animació japonesa.
Aquest mes es veuran Inu Yasha de Rumiko Takahashi.

EspaiJUVENILIADULT
CLUB DE LECTURA MANGA ON-LINE
Per a tots els lectors de còmic japonès, la biblioteca ofereix un punt de
trobada virtual. Tots els dies a: http://mangaalabiblioteca.blogspot.com.
Aquest mes retorna Fairy Tail de Hiro Masashima, amb la lectura dels
volums 3 i 4.

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Aquest club de lectura permet aprendre català i millorar la comprensió
lectora. Aquest mes es llegirà Mites i llegendes de la Grècia antiga d’Eugènia
Salvador. Tots els dimarts de 15.45 h a 16.45 h (Sala 1).

MIND THE LAPS: converses en anglès
Les trobades setmanals d’aquest grup permeten practicar i establir
converses en llengua anglesa. Tots els dilluns a les 19 h (Sala 2).

FOCUS SVH. Club de fotografia
Per a tots els apassionats a la fotografia, aquí teniu el vostre
club. Les trobades són a càrrec del fotògraf Antonio Molero i es
realitzen el primer i el tercer dijous a les 19 h (Sala d’actes.).

ENVOLTATS DE CINEMA
Amb la col·laboració dels integrants del programa MKC de Ràdio
Sant Vicenç (90.2 FM), la biblioteca ofereix un cinefòrum per veure i
comentar grans pel·lícules en versió original. Les sessions es realitzen
l’últim dimecres de mes a les 18 h (Sala d’actes).

AMATENT, club lúdic Les Voltes
Aquest club reuneix a tots els entusiastes dels jocs de taula moderns per
jugar i divertir-se. Les sessions es realitzen el segon i últim dissabte de mes a
les 10 h (Sala d’actes), però aquest mes només serà el dissabte 15.

SALAd’actes
CONFERÈNCIA
Dins els actes organitzats amb motiu de la Campanya de Recollida
d’Aliments, el dilluns 3 de desembre de 20 h a 22 h la periodista Rita
Marzoa (directora del programa Solidaris de Catalunya Ràdio) oferirà a la
nostra biblioteca la conferència Reinventar la Solidaritat.
AUDICIONS MUSICALS: La Coral El Llessamí
El divendres 21 de desembre la Biblioteca organitza Nadal a la Biblioteca, un dia per a
gaudir grans i petits. A partir de les 18 h s’iniciaran les activitats infantils
de l’Hora del conte i fer cagar el tió (sala infantil).
A les 19.30 h s’oferirà un concert molt especial, on gaudirem per segon
any consecutiu del cant de nadales i altres cançons interpretades per la
Coral El Llessamí (sala d’actes).

aulaD’INFORMÀTICA
ACTIC http://actic.gencat.cat
La Biblioteca ofereix el servei acTIC, que permet a l’usuari avaluar les
seves competències en les tecnologies de la informació i la comunicació.
Per a més informació, dirigiu-vos al personal de la biblioteca.

EXPOSICIONS
NADAL LOW COST
La biblioteca us convida a visitar durant tot el mes de desembre
una exposició dedicada al Nadal, amb iniciatives per gaudir
d’aquestes festes sense escurar-se les butxaques. Trobareu un recull
de documents amb un munt d’idees ben originals. (Replà planta 1).
I a partir del 17 de desembre comptarà amb una col·lecció de jocs prestables cedits pel Club
Amatent que convidarà als usuaris a reunir-se de forma lúdica al seu voltant.

VOLTESALDIAL
El programa radiofònic de la biblioteca continua en la seva tercera temporada.
Tots els dimarts de 19 h a 20 h Voltes al Dial a Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM).

