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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:
•

•

Activitats de la Sala Infantil
Taller de Lectura de C.M.

Entre fulles i pellons, castanyes i

Els dimarts 8 i 29, de 5:30 a les 6

rovellons

de la tarda, els nens i nenes del

La tardor continua a la Sala Infantil!

Taller de Lectura de Cicle Mitjà

De l’1 al 30 de novembre hi haurà un mural

iniciaran

amb un arbre, perquè tots els nens i nenes el

voltant de: Els seus millors amics,

guarneixin.

de Rachel Anderson.

Entre fulles i pellons,
castanyes i rovellons

Els més menuts podran pintar

Tallers de lectura de
Cicle Mitjà

grans podran resoldre diverses

dibuixos de tardor, i els més
endevinalles.

•

•

lectura

al

Hora del conte
Durant el mes de novembre, la Biblioteca
oferirà dues sessions de l’Hora del Conte, a

Va de família!

ESPECIAL HORA DEL CONTE

Club de Lectura
Prometeu amb
El Hereje

•

nova

les 6 de la tarda...

Hora del conte

•

una

El dilluns 21 a les 5.30 de la tarda, la

El divendres 11, els més

Biblioteca oferirà una sessió especial de

petits

es

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

l’Hora del Conte.

contes

relacionats

Club de Lectura Manga
On-line amb Naruto

Un motiu del dia internacional contra la

•

Novetats literàries

•

Voltes al Dial

divertiran

amb

amb

la

vida familiar.
Contes violetes
Contes de bruixes!

violència de gènere, s’explicaran contes

El dia 25 de novembre, els més

relacionats amb aquest tema.

menuts escoltaran diversos contes
sobre el món de les bruixes.

•

Exposició

•

Audicions musicals

Activitats per a adults

•

Actes a la Sala Polivalent

Club de Lectura Prometeu
Després de l’obra El cafè de la granota, el Club de Lectura Prometeu s’ha endinsat
en l’obra Cita a Tombuctú, de Pep Subirós.
La trobada del Club es realitzà aquest divendres 4 de novembre a les 7 de la tarda,

Voltes al
dial
La

Biblioteca

Les

Voltes

a la Sala Polivalent. Les sessions són a càrrec de l’escriptor local Jordi Boladeras.
La propera trobada serà l’1 de desembre amb El Hereje de Miguel Delibes.
Club de Lectura en català
Aquest mes el Club de Lectura en català continuarà amb l’obra El noi del pijama

continua la seva segona

de ratlles, de John Boyne.

temporada a la ràdio amb

Les trobades seran els dimarts 8 i 29, 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 continua amb Naruto, de Masashi

de la tarda, a la Ràdio Sant

Kishimoto. Directament es tracta l’anomenada saga: Naruto Shippuuden.

Vicenç (90.2 FM).

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

 Byatt, A. S. La torre de Babel.
 Hart, Erin M. Falsa sirena.
 Kawakami, Hiromi. El cel és blau, la terra blanca.
 Läckberg, Camilla. Empremtes que mai s'esborren.
 Mandanna, Sarita. Las colinas del Tigre.
 Rey Rosa, Rodrigo. Severina.

 Font, Núria. Nadal.
DE 7 A 10 ANYS

 Santos, Care. Em venc el pare.
 Valriu, Caterina. Plou i fa sol.
A PARTIR D’11 ANYS

 Castro, Francisco. Em deia Simbad.
 Sala i Vila, Carles. El rei Rodolí.

NOVELLA JUVENIL

 Belda, Vicent Enric. El secret de Meritxell.
 Thompson, Kate. La criatura de la noche.

CÒMICS MANGA

CONEIXEMENTS

CONEIXEMENTS

 Bernadac, Marie-Laure. Picasso.
 El Kadaoui Moussaoui, Saïd. Cartes al meu fill.
 Soler, Toni. 14 d'abril: Macià contra Companys.

 Baumann, Anne-Sophie. D'on surt el cotó de la samarreta?
 Marriott, Susannah. Superalimentos para el embarazo.

 Toriyama, Akira. Mankan Zenseki.

AUDIOVISUALS

 Giménez, Toni. A fer nones! (CD)

Pellícules

Música
















Batman begins

Gimeno, Pepe, "Botifarra".
Te'nn cantaré més de mil.

El Club de la lucha
Los Crímenes de Oxford




Eduardo Manostijeras

Anna Luna Lucas Quintet.
Femenina.



Gladiator

Chicas!

Medium (Temporades 1-5)
Los Pilares de la tierra (Sèrie completa)



El Último samurái

novembre al replà de la Planta 1.
documents

Pepper Pots. Train to your

sobre

Dràcula

i

relacionats amb els vampirs.

In Flames. Sounds of a
playground fading.





Star Wars (IV i V)

exposició durant tot el mes de

lover.



El Señor de los anillos (Saga completa)
Soy leyenda

La Biblioteca ha preparat una

En ella s’hi inclou un recull de

Karadaglic, Milos.
Mediterráneo.

Infiltrados

Exposició
“Dràcula”

Simply Red. Farewell.
Fischer, Julia. Poème.
Horrors. Skying.

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

ROCK EN VIU
La Biblioteca continua amb el seu cicle d’audicions

Els alumnes i les alumnes de l’Escola Música

musicals amb un concert de rock el divendres 18

Sant

a les 7 de la tarda.

d’actuacions musicals a la biblioteca.

Els grups locals que faran possible aquest acte són:

Es tracta d’assaigs instrumentals quinzenals.

Sota de Palos i EnVano.

Vicenç

ens

oferiran

un

seguit

Aquest mes es realitzaran els dies 10 i 24.

Actes a la Sala Polivalent
El dijous 17 de novembre, de 4 a 7 del vespre, es realitzarà el Taller de Consum de la Gent Gran.
A les 7:30 tindrà lloc una conferència en motiu de l’any Maragall, on Josep M. Jaumà mostrarà el perfil biogràfic de l’autor a
través dels escrits del mateix Maragall. És un acte organitzat pel Institut de les Lletres Catalanes i el Consorci per a la
Normalització Lingüística.
El dimecres 30 de novembre, a les 7 del vespre, la sala polivalent de la biblioteca serà la seu per a l’entrega de Premis Narcís
Lunes i Santiago Arizón. Totes les obres seran exposades del dia 1 al 22 de desembre.
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/

