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

N OU
Horari d’estiu
(del 17 de juny a l’11 de setembre)

Activitats de la Sala Infantil
EXPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ:

Vine a la biblioteca a fer mots encreuats

Recordem a...

A partir del 4 de juliol i fins el dia 31, la Sala

Juan Farias i a Consuelo Armijo

Infantil convida als seus usuaris a venir a la

Tots aquells que aneu a sala infantil podreu

biblioteca per a pintar dibuixos de l’estiu i a fer

gaudir de les obres d’aquests autors.

mots encreuats, que després es penjaran a la
cartellera de la sala.

De dilluns a dijous:
de 15:30h a 21h.
Divendres:
de 15:30h a 20:30h
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SGOT
E
S
E
PLAC

Dimecres:
de 10h a 13h

AGOST TANCAT

CLUB D’ESTIU:

Del 4 al 28 de juliol, de les 6 a les 8 del vespre, la biblioteca ofereix aquest servei gratuït.
El Club d’estiu té la finalitat d’ajudar els nens i nenes usuaris de la biblioteca a fer els
deures i treballs encomanats per l’escola, i alhora, participar de les diferents activitats de

Us informem de:
•

•

•

suport a la lectura que ja s’ofereix durant tot l’any.

Exposició
“Vine a la biblioteca a fer
mots encreuats”
Exposició
“Recordem a...
Juan Farias i a
Consuelo Armijo”

El Club està dividit en dos grups:
1. Dilluns i dimecres
2. Dimarts i dijous

Activitats per a adults

Club d’estiu

•

Club de Lectura Manga
On-line amb ¡Yotsuba!

•

Voltes al dial

•

Recomanacions

•

Exposició

•

Pictos de pellícules

Club de Lectura Manga On-line
Els membres del Club de Lectura Manga On-line llegiran i comentaran
els volums 5-8 de ¡Yotsuba!, un manga de Kiyohiko Azuma.
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2).

Voltes al dial

Atenció:

Tots els dimarts, de 7 a 8 del vespre, Voltes al dial... la Biblioteca a Ràdio Sant Vicenç

El dia

25

de juliol

la Biblioteca romandrà
tancada per la

Festa

(90.2 FM).
Us ho perdreu??
I recordeu que podeu tornar a escoltar-nos a Ràdio a la carta:
http://radio.santvidigital.cat/radio-online/radio-a-la-carta/voltes-al-dial

Major d’estiu.
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/

Recomacions per l’estiu
Guies de viatge

Per infants

 5000 ideas para viajar: España.
 Balasch i Blanch, Enric. 11 recorridos por

FINS A 6 ANYS

 Bourgoing, Pascale de. Bon dia, estiu!

la Barcelona desconocida.

DE 7 A 10 ANYS

 Bali y Lombok.
 Briggs, Philip. Etiopía.
 California.
 EE.UU. (oeste) : parques nacionales
 Guía camping España-Portugal Europa.
 Ingelmo, Ángel. Francia norte.
 Italia : Roma (DVD)
 Japón.
 Mardones, Valeria H. Castillos del Loira.
 Monreal, Manuel. Jamaica.
 Monreal, Manuel. Oviedo y Gijón.
 Pagella, Gabriela. Guía de viaje en cruceros

 Pilkey, Dav. El Capità Calçotets i la invasió
dels extraterrestres.
A PARTIR D’11 ANYS

 Pavanello, Roberto. Bruixes a mitjanit.
CONEIXEMENTS

 Bull, Jane. El Llibre dels dies de sol.
 Capdevila, Roser.

Fem pastissos amb les

Tres Bessones.

 Segarra, Mercè. Berenars i pica-piques.
CÒMIC

 Up.
RACÓ DE PARES

por el Mar del Norte y el Mar Báltico.

 Pulkkinen, Anne. Juegos con niños a partir

 Ray, Nick. Camboya.
 Rusia.
 Taylor, Hugh. Escòcia essencial.
 Wilson, Samantha. Israel.

de los 2 años.

 Sher, Barbara. Juegos estupendos con
juguetes improvisados.

 Tristam, Claire. De viaje con niños.

Exposició “Mar, muntanya i deserts”
La biblioteca ha preparat una exposició durant tot el mes de juliol al replà de la Planta 1. En ella s’hi inclou un recull de
documents relacionats amb els següents espais naturals: mar, muntanya i deserts. Entre ells podreu trobar idees per gaudir de
l’estiu, relats de viatges, llibres d’aventures, esports, relax...
Alguns dels documents són:

Pictos de pellícules
El fons de pellícules de la planta baixa de la biblioteca s’ha organitzat segons la seva temàtica. D’ara endavant, es podrà saber el
tema de la pellícula a partir d’un símbol representatiu. Les categories són les següents:

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/

