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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:

Taller de Lectura de C.M.

Rodolins de tardor

Els dimarts , de les 5:30 a les 6 de

Ja ha arribat la tardor a la Sala Infantil!

la tarda, els nens i nenes del

De l’1 al 30 d’octubre hi haurà un mural d’un

Taller de Lectura de Cicle Mitjà

arbre, perquè tots els nens i

iniciaran

nenes el guarneixin de fulles.

voltant de: Les aventures de Tom Sawyer, de

Els

Mark Twain. Recuperem tot un clàssic!

més

petits

les

poden

•

•

•

•

nova

lectura

al

pintar, i els més grans tenen

Rodolins de tardor

la possibilitat d’escriure-hi un
•

una

Tallers de lectura de
Cicle Mitjà
Hora del conte

rodolí

ambientat

en

la

tardor.
ESPECIAL HORA DEL CONTE

Club de Lectura
Prometeu amb Cita a
Tombuctú
Club de Lectura en
català amb El noi del
pijama de ratlles
Club de Lectura Manga
On-line amb Naruto

El divendres 21 a les 6 de la tarda, la

Hora del conte
Durant el mes d’octubre, la Biblioteca oferirà
dues sessions de l’Hora del Conte, a les 6 de
la tarda...
Clàssics amb les tres bessones!

Biblioteca oferirà una sessió especial de

El dia 14 d’ocubre, els més petits es

l’Hora del Conte.

podran divertir amb contes clàssics,

Contes de la lluna, sota les

de la mà de Roser Capdevila.

estrelles!

La castanyera!

Aquesta activitat serà realitzada

El dia 28 d’octubre, els més menuts

a càrrec de LaClaca serveis culturals.

escoltaran

Us ho perdreu???

diversos

contes

sobre

aquest personatge tan emblemàtic
de la tardor.

•

Novetats literàries

•

Recomanacions

Activitats per a adults

•

Voltes al Dial

Club de Lectura Prometeu

•

Exposició

•

Audicions musicals

Després de l’obra El cafè de la granota, el Club de Lectura Prometeu s’endinsarà en
l’obra Cita a Tombuctú, de Pep Subirós.
La pròxima trobada del Club no serà fins el divendres 4 de novembre a les 7 de la
tarda, a la Sala Polivalent. Sessió a càrrec de l’escriptor vicentí Jordi Boladeras.

•

Actes a la Sala Polivalent
Club de Lectura en català
Durant tot aquest mes el Club de Lectura en català s’endinsarà en l’obra El noi del
pijama de ratlles, de John Boyne.

Atenció:

NOU HORARI I UBICACIÓ: Tots els dimarts, de 3.45 a 4.45 de la tarda, a la Sala 1.

El dia

12

d’ocubre,

la Biblioteca romandrà
tancada pel
Pont del

i el nostre bloc:

El Club de Lectura Manga On-line continua amb Naruto, de Masashi Kishimoto.
Directament es tracta l’anomenada saga: Naruto Shippuuden.
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

Pilar.

Consulteu el nostre web:

Club de Lectura Manga On-line

Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2).

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

 Arnott, Jake. Crímenes de película.

 Brenman, Ilan. Les Princeses també es tiren pets.

 Busquets, Blanca. La nevada del cucut.

 Peyo. On es barrufa el barrufet de les ulle-

 Lehane, Dennis. L'última causa perduda.
 Mourad, Kenizé. A la ciutat d'or i argent.
 Santos, Care. Habitacions tancades.
 Turetsky, Bianca. Louise Lambert, fashionista.
NOVELLA JUVENIL

 Hernàndez, Pau Joan. Quan no te'n vas.
CONEIXEMENTS

 Bolzinger, Michel. Guía de los perros de apartamento.
 Cordula, Cristina. La guía del relooking.
 González y González, Luis. Todo lo que debe saber
sobre el Antiguo Egipto.

res?
DE 7 A 10 ANYS

 Festa, Enza Emira. P.O.L.L.S.
A PARTIR D’11 ANYS

 Teixidor, Emili. El Crim de la tangent.
CÒMICS

 Rojo, Sara. Esmeralda.
CONEIXEMENTS

 Atles de primària : Catalunya, Espanya, Europa, el món.
AUDIOVISUALS

 Charlie Brown y las tarjetas de San Valentin. (DVD)

Us recomanem...
Fantástico Sr. Fox

DVD INFANTIL

En aquesta tendra i divertida aventura animada del director Wes Anderson, les veus de George Clooney i Meryl Streep donen
vida al Sr. I la Sra. Fox. Una parella que viu feliç amb el seu peculiar fill Ash, i un nebot que els visita, Kristofferson. El Sr. Fox
vol donar el cop més gran, un cop mai vist en el regne animal.
Basada en el llibre del gran autor Roald Dahl, Fantástico Sr. Fox és una pellícula molt divertida per a tota la família.

Voltes al dial

Exposició “Arts escèniques”

La Biblioteca Les Voltes inicia la seva

La Biblioteca ha preparat una exposició durant tot el mes de juny al replà de la

segona temporada a la ràdio amb Voltes

Planta 1. En ella s’hi inclou un recull de documents relacionats amb les arts

al dial.

escèniques: cinema, teatre, dansa, circ...

Ens podreu escoltar cada dimarts, a partir
de les 7 de la tarda, a la Ràdio
Sant Vicenç (90.2 FM).

Audicion s m usicals : música en viu a la biblioteca
JAZZ AL CARRER

AUDICIONS JUVENILS

La Biblioteca inicia el seu cicle d’audicions musicals amb un

Els alumnes i les alumnes de l’Escola

concert de jazz-blues el divendres 28 a les 7 de la tarda.

Música Sant Vicenç ens oferiran un seguit

L’acte anirà acompanyat de xocolata, melindros i cava.

d’actuacions musicals a la biblioteca.

A càrrec de Jazz Club La Vicentina i Escola de Música, i amb la

Es tracta d’assaigs instrumentals

collaboració de LaTaska, Granja Lorite i Pastisseria Vila.

quinzenals.

Actes a la Sala Polivalent
El divendres 7 d’octubre, a les 8 del vespre, el Club Bonsai realitzarà una xerrada.
El divendres 20 d’octubre, a les 6:30 de la tarda, es realitzarà a la Biblioteca una taula rodona: L’alzheimer de la A a la Z. Es
comptarà amb la presència del Dr. Robles, cap de Neurologia de l’Hospital de Sant Boi.
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/

