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TALLER:

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

Us informem de:
•

•

Sala Infantil!

de Cicle Mitjà iniciaran una nova lectura al

Durant el mes de desembre hi haurà un

voltant de: L’illa del tresor, basat en l’obra

mural amb un arbre, perquè tots els nens i

original de Robert L. Stevenson i

nenes el guarneixin.

adaptada per Andrés Ibañez.

per

pintar dibuixos de boles
decorar

escriure

l’arbre

postals

i

amb

els desitjos per aquestes festes.
ESPECIAL HORA DEL CONTE
El divendres 23 a les 6 de la tarda, la Biblioteca oferirà una sessió especial de

Club de Lectura Manga
On-line amb Naruto

•

tarda, els nens i nenes del Taller de Lectura

Tallers de lectura de
Cicle Mitjà

Club de Lectura en
català amb El noi del
pijama de ratlles

•

Els dimarts 13 i 20, de les 5:30 a les 6 de la

Les festes nadalenques ja han arribat a la

Els més menuts podran

Club de Lectura
Prometeu amb
El Hereje

•

Taller de Lectura de C.M.

Especial Nadal

Entre fulles i pellons,
castanyes i rovellons

Hora del conte

•

Activitats de la Sala Infantil

l’Hora del Conte.
Contes de Nadal amb manualitats
En motiu de les festes nadalenques, vine a la biblioteca per escoltar contes
nadalencs. A més a més, podreu construir algun dels personatges de les històries i
emportar-vos-ho a casa.
Aquesta activitat és a càrrec de la companyia Vivim del cuentu.

•

Novetats literàries

•

Recomanacions

•

Voltes al Dial

•

Exposició

Activitats per a adults

•

Audicions musicals

Club de Lectura Prometeu

•

Actes a la Sala Polivalent

Després de l’obra Cita a Tombuctú, el Club de Lectura Prometeu s’ha endinsat en

Us ho perdreu???

l’obra El hereje, de Miguel Delibes.
La trobada del Club es realitzà aquest dijous 1 de desembre a les 7 de la tarda, a la

Voltes al
dial
La

Biblioteca

Les

Voltes

Sala Polivalent. Les sessions són a càrrec de l’escriptor local Jordi Boladeras.
La propera trobada serà el 27 de gener amb Memorias de Adriano de Margarite Yourcenar.
Club de Lectura en català
Aquest mes el Club de Lectura en català continuarà amb l’obra La trampa, de

continua la seva segona

Núria Martí Constans.

temporada a la ràdio amb

Les trobades seran els dimarts 13 i 20, de 3.45 a 4.45 de la tarda, a la Sala 1.

Voltes al dial.
Ens podreu escoltar cada

Club de Lectura Manga On-line

dimarts, a partir de les 7

El Club de Lectura Manga On-line acabarà amb Naruto, de Masashi

de la tarda, a la Ràdio Sant

Kishimoto. De cara al gener hi haurà una trobada virtual i es decidirà la

Vicenç (90.2 FM).

propera lectura.
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

 Cabré, Jaume. Jo confesso.
 Camilleri, Andrea. El vestit gris.
 Gazan, Sissel-Jo. Las alas del dinosaurio.
 Katayama, Kyoichi. L'any de Saeko.
 Mantel, Hilary. En la corte del lobo.
 Simon, David. La Esquina.

 Canals, Mercè. Ja arriba la cavalcada.
 Font, Núria. El Dia de Reis.

NOVELLA JUVENIL

 Fernández-Vidal, Sònia. La Porta dels tres panys.
 Maret, Pascale. Vosaltres mateixos.

DE 7 A 10 ANYS

 Rodari, Gianni. Contes i fantasticontes.
 Owen, Laura. Arri, Brunilda!
A PARTIR D’11 ANYS

 Losantos Sistach, Jordi. Tots els colors del camaleó.
 Myst, Magnus. El Llibre malèfic.
CÒMICS

CONEIXEMENTS

 Midam. El regreso de la momia que huele que mata.

 Guinness world records 2012.

CONEIXEMENTS

 Huey, Sue. Atlas ilustrado de los bolsos.
 Pryke, Paula. Diseño floral.

Nadal a la biblioteca

 Pascual, Ramon. Guia de plantes per a nois i noies.
AUDIOVISUALS

 Gnomeo y Julieta (DVD)
 ¡Scooby-Doo!
 Bob Esponja en directo (CD)

En motiu de les festes nadalenques, la biblioteca ha preparat un
seguit d’activitats per a grans i petits.

Us recomanem...

Exposició Replà Planta 1
S’exposen un seguit de llibres relacionats amb aquestes festes:

Pascual, Ramon. Guia de plantes per a nois i noies.

contes, llibres de cuina, revistes... Tot per estar ben informat i

Valls: Cossetània, 2011.
INFANTIL

gaudir d’aquestes dates.

Aquesta guia pretén despertar l’interès i
desvetllar la responsabilitat dels nois i
noies envers el medi natura que ens
envolta, a partir d’un millor coneixement
d’aquest medi. El llibre ens comenta un

Actes del dia 23 de desembre

total 120 espècies dividides en tres parts,

6 de la tarda, Nadal amb manualitats

les

•

6.30 de la tarda, caga tió

paisatge europeu i les de la muntanya

•

7.30 de la tarda, Nadales amb la Coral Llessamí

•

plantes

del

mediterrani,

les

del

pirinenca.

Audicion s m usicals : música en viu a la biblioteca
AUDICIONS JUVENILS

CANT CORAL
La Biblioteca continua amb el seu cicle d’audicions

Els alumnes i les alumnes de l’Escola Música

musicals amb un concert coral el divendres 23 a

Sant

les 7.30 de la tarda.

d’actuacions musicals a la biblioteca.

Es cantaran nadales i altres cançons de mà de la

Es tracta d’assaigs instrumentals quinzenals.

Coral Llessamí

Vicenç

ens

oferiran

un

seguit

Aquest mes s’ha realitzat el dijous 15.

Actes a la Sala Polivalent
El dilluns 12 de desembre, a les 5.30 de la tarda, es realitzarà el Taller d’escriptura àrab. Una activitat per
grans i petits, per introduir-nos en la llengua i l’escriptura àrab, organitzada per la Fundació Bayt al Thaqafa i la
Biblioteca.
De l’1 al 22 de desembre, s’exposaran a la sala polivalent de la biblioteca les obres del concurs Santiago Arizón.

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/

