
 
 
 
 

Divendres 6: P4 de l’Escola Teresianes 

Dimarts 17: Escola El Bosquet de la Comella  

Dijous 19: 1r de primària de l’Escola Pax 

Dimarts 24: P1 de l’Escola bressol Jaycar 

Dimecres 25: P2 de l’Escola bressol Jaycar 

Divendres 27: 4t de primària de l’Escola Tarragona 

Aquest mes ens visiten les escoles...   

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30    43001 Tarragona 
 

Telèfons Informació: 977 240 331 i 977 240 544 
Informació bibliogràfica i obtenció de documents: 977 248 304  
bptarragona.cultura@gencat.cat  
 

HORARI 
Dilluns de 15 h a 20 h 
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 
Dissabte de 10 h a 14 h 
 

WEB h p://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA h p://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRIMONIS  
h ps://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Si voleu rebre les ac vitats al correu electrònic 
 pregunteu al Servei de Préstec 

 Abril  
2018 

AGENDA D’ACTIVITATS 

SALA  
 INFANTIL 

   Cultura. Biblioteques 



      AGENDA  D’ACTIVITATS  INFANTILS  
Aquest mes felicitem a...   

Carles Cano, escriptor valencià 
 

 

Dimarts 3 d’abril …………….………..…..................................17.30 h  
 

L’hora del conte 
Contes d’aniversari. Per molts anys Andersen! 
Amb l’Imma Pujol  
Edat: a par r de 4 anys 
Celebrem el DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL que 
commemora el naixement de Hans Chris an Andersen 
 

Dijous 5 d’abril …..……...….………………………………...….17.30 h 
Club de lectura en família 

 

Coordinat per l’Agus Farré 
 

Comentem:   
Teresa Duran ; Carme Peris. La lluna i jo 

Per a famílies amb nens que cursen P5 i 1r  
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan l 

 

Propera reunió: 
.dijous 3 de maig 
Violet Easton ; Carme Solé Vendrell. La música de la nit 

 

Celebrem els 15 anys dels clubs de lectura infan ls i juvenils (2003‐2018)   
Per molts anys!   
 
Dissabte 7 d’abril …………....….................................................11 h  
 

Dissabtes de cinema. Cicle de cinema infan l 
 
  

Pel·lícula d’animació per a tots els públics 
EEUU, 2014. 97’. Català. Dirigida per Don Hall i Chris William 

 
 Propera projecció: El meu veí Totoro 
 
 

25 anys de la primera edició:  
En què es diferencien el mar i un elefant?

Trobareu aquest conte al Blau 1 

NI LA LLUNA HO SABRÀ! 

Big Hero 6  
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 Dissabte 28 d’abril ….…………...................................................  

10 h a 11.30 h Reunió del club de lectura infan l Girafes i Rats Penats (9 a 11 
anys, 4t i 5è de primària) 
Comentem:  
Gioconda Belli ; il·lustracions de Wolf Erlbruch. El Taller de les  
papallones 
A càrrec de l’Imma Pujol i amb la col·laboració  de l’Eva Gloria 
Cicle trimestral: Per molts anys i molt d’art! 15 anys dels clubs de  
lectura infan ls i juvenils (2003‐2015) 

  
   11.30 a 12.30 h Club de lectura Joves Atrapats per la Lectura (11 a 14  
   anys, 6è a 2n d’ESO) 
   Comentem: Rubèn Montañá. El bolígraf de Higgs 

 
     A càrrec de l’Imma Pujol  
     Cicle trimestral: Per molts anys i molt d’art! 15 anys dels  
     Clubs de lectura infan ls i juvenils (2003‐2015) 

 
13 h Club de lectura juvenil Joves Lectors (+14 anys) 
Comentem:  
Mary Shelley. Frankenstein *Frankenstein 200 anys  
Annelise Heur er. Sweet Sixteen 
A càrrec de l’Imma Pujol 
Cicle: «M’exalta el nou i m’enamora el vell» J.V.Foix 1947 
 
 

Dilluns 30 d’abril …………....................................................17.30 h  
Ballmanetes 
Amb l’Agus Farré 
Edat: fins a 4 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan l 
 
 

 
 

Lot de JULES VERNE a l’Escola l’Arrabassada  
 

Lot  El pati de l’escola a l’Escola Cèsar August 

Lot REBEQUERIES a la Comissió de biblioteca de l’Escola l’Arrabassada  
 

24 lots Bestiaris a les escoles de la ciutat de Tarragona i 2 lots de  
Maria Aurèlia Capmany a ins tuts de Tarragona 

 

9 BOSSES MUSICALS a l’Escola i Conservatori de Música  
                          de la Diputació a Tarragona 



 
 

Dimarts 24 d’abril …………..................................................17.30 h  
L’hora del conte + taller de manualitats 

Tarragona ens parla: racons i històries ocultes 

Què i qui s’amaga rere el carrer Jaume I? 
Amb l’Imma Pujol 
Edat : famílies amb infants a par r de 5 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan l 
 

Cicle: La ciutat ens parla 
  
Dijous 26 d’abril ………….......................................17.30 a 19.15 h  
Reunions dels clubs de lectura infan ls Els Barrufadors i Devoradors de Llibres 
(7‐8 anys 2n i 3r de primària) 
 

Comentem: 
 

17.15 h a 18.15 h Joan Faldilles ; Armand. Cançó de bressol 
per a un huracà i altres contes dormilegues 
 
18.15 h a 19.15 h Michael Ende ; Jindra Capek. El Secret de la Lena 
 

A càrrec de l’Imma Pujol i la col·laboració de les famílies dels clubs  
Inscripcions a la Sala infan l 
 
Cicle trimestral: Per molts anys i molt d’art! 15 anys dels clubs de lectura infan ls 
i juvenils (2003‐2015) 
 
Divendres 27 d’abril .…………........................................................  
10.30 h a 12 h Desfilada de bes aris i lectura‐performance 
Lloc: Plaça de les Cols 
Bès es a Tarragona. Llegim bes aris. Projecte del grup de treball dels centres 
educa us ILEC‐Tarragona Centre i la Biblioteca Pública de Tarragona 
 

 

17.30 h Col·laboració amb el Fes val Dixieland 2018   
Taller didàctic musical de violí i bateria 
A càrrec de la Laia Masdeu, violí i veu i Fernando García‐Ramos, 
bateria. Un viatge per diferents es ls musicals, passant  
pel Barroc, la música popular, el swing, el jazz...  
Edat: famílies amb infants de 5 a 9 anys 
Entrada lliure. Aforament limitat 
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Dilluns 9 d’abril ……….……….......................................…………...…  
 
 

 
 
 
 
 

Dimarts 10 d’abril ………................….......................................…..... 
La Sala infan l i la Secció Jove us recomana… Lectures  infan ls i juvenils  
Disponibles a les xarxes socials i a la Sala 
 

 

Dimarts 10 d’abril ………................…............................….....17.30 h  
36è Laboratori de lletres i imatges 

Bestiaris!!! 
Ac vitat forma va adreçada a docents 
A càrrec de l’Imma Pujol 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan l 
 

Bès es a Tarragona. Llegim bes aris. Projecte del grup de treball dels centres 
educa us ILEC‐Tarragona Centre i la Biblioteca Pública de Tarragona 
 
Dimecres 11 d’abril ……….....................................................17.30 h  
Magic Tea and Magic Tales 

We’re going on a bear hunt 
by Michael Rosen 
Amb la Marina San José 
Edat: a par r de 4 anys 
 
Dijous 12 d’abril ……….……..…............................................17.30 h  
Taller de ciència en família 

La química de la xocolata 
A càrrec de l’estudiant de Doctorat Ester Iniesta (ICIQ)  
Edat: 6 a 12 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan l 
Organitzat per:  
 

Cicle: Ciència i xocolata, del novembre de 2017 al juny de 2018 

Vols ajudar‐nos a triar les exposicions temà ques quinzenals del 2018?  
Adreça’t al taulell de la Sala 

Enigmes i endevinalles 
A l’expositor de la sala infan l hi trobareu tres enigmes. Par cipa i 
guanya premis! 



 

Divendres 13 d’abril……………........................................….17.30 h 
Juguem sense endolls 

Juguem amb el LiteraTour 
Un viatge al voltant del món dels llibres 
Amb l’Imma Pujol 
Edat: famílies amb infants a par r de 8 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan l 
Descobreix la secció de jocs!!!! 

Celebrem els 15 anys dels clubs de lectura infan ls i juvenils (2003‐2018)   
Per molts anys!   
 
 
Dilluns 16 d’abril ….…………............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Dilluns 16 d’abril …………....................................………...…17.30 h                                              

Taller literari i d’il·lustració 

La ciutat somiada 
Amb en Joan Rioné, autor i editor de Piscina, un pe t oceà  i  
l’Anduluplandu, il·lustradora 
Edat: a par r de 7 anys 
Places limitades. Inscripcions a la sala infan l   
 

Si voleu,  podreu adquirir el llibre Mapa de les ciutats somiades, camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre, creat  per la Joana Pijama, autora i l’Anduluplandu, 
il·lustradora 

 

Cicle: La ciutat ens parla  

 

 
 

      AGENDA  D’ACTIVITATS  INFANTILS  

No us perdeu la nostra exposició de contes i il·lustracions al voltant 
de les ciutats que trobareu a la Sala 

Vols ajudar‐nos a triar les exposicions temà ques quinzenals del 2018?  
Adreça’t al taulell de la Sala 

Mitologia i éssers fantàstics 
No us oblideu de resoldre que us proposem a principis del mes. A 
l’expositor de la sala infan l hi trobareu els tres enigmes. Par cipa i 
guanya premis! 

Dimarts 17 d’abril ……….……..…..........................................17.30 h  
L’hora del conte del + nou 

Descoberta en família 
Escoltem, remenem i descobrim en família les novetats més  
destacades que han arribat a la Sala infan l per Sant Jordi 
Amb la Marina San José i l’Imma Pujol 
Edat: famílies amb infants a par r de 4 anys 
 

Dimecres 18 d’abril ……….……..…......................................10.30 h 
Ballmanetes 
Mínimus. Concert taller de música per nadons 
A càrrec de Vanesa Gispert, Montse Blay, Laura Nogueras i  
Mercè Iglesias, quartet vocal 
 

Ac vitat d´experimentació i aprenentatge musical,  
on els nadons i les seves  famílies gaudeixen plegats 
de la música i el cant. Basat en la Music Learning  
Theory de Edwin E. Gordo 
 

Edat: famílies amb infants de 0 a 3 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan l 
 

Col·laboració amb la 2a edició del Fes val Ja Veus. La veu ens transforma, cicle de 
concerts i ac vitats culturals del 7 d’abril al 19 de maig 
 
Divendres 20 d’abril …………............................................17 a 20 h 
Revetlla familiar de Sant Jordi 
Consulteu la programació especial per aquest dia 
 
Dissabte 21 d’abril ……............................................…..........11.30 h 
L’hora del conte 

Drac arrugat 
Amb la mOn mas 
Edat recomanada: de 5 a 10 anys 
Amb la col·laboració del Departament de Polí ca Lingüís ca del  
Departament de Cultura 
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