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CONCERTEU LA 
VOSTRA VISITA! 



 
ITINERARIS 

Sessions formatives 

QUÈ CAL FER PER SER USUARI? 
 

Coneix els requisits per tenir el carnet únic de les  

biblioteques públiques de Catalunya. 
 

Condicions del préstec, horaris, bústies, préstecs 

en xarxa... 

Coneguem les possibilitats de l’ARGUS, el   

catàleg únic de les Biblioteques de Catalunya. 

 

Metodologia: 

Aprenem a fer cerques. Cada alumne fa una  

cerca seguint un itinerari. 

BENVINGUTS. 
VOLEU  

FER-VOS  
SOCIS? 

Funcionament de les reserves. 

Préstec interbibliotecari. 

Suggeriments de compra. 

ITINERARIS ADAPTATS PER CONÈIXER LES  

POSSIBILITATS DE LA BIBLIOTECA 
 

La trobada dels alumnes a la Biblioteca volem 

convertir-la en una experiència profitosa i  

essencialment pràctica a través d’uns itineraris 

de cerca molt pautats i adaptats a les franges 

d’edat. 

• Àmbit de les ciències socials.  

• Àmbit científic.  

• Literatura.  

VULL UN  
LLIBRE QUE 

NO ESTÀ A LA 
BIBLIOTECA 

 
EXPLOREM EL 

CATÀLEG 



Hi trobareu llibres de reforç i materials per 

preparar la selectivitat.  

 

Accés a revistes i diaris, servei de Diaris del món, i a la 

base de dades de text complet que recull notícies sobre 

les comarques de TGN. 

 

Àrea destinada al públic més jove. 

Inclou: novel·les i còmics en llengües diverses. 

Fons especialitzat en les comarques de Tarragona. Base 

de dades de Premsa Local i Comarcal. Orientem els alum-

nes en els seus treballs de recerca en l’àmbit local. 

 

Practica amb la Web de la Biblioteca, el Blog de cinema i 

música, xarxes socials. 
 

Informa’t de totes les ACTIVITATS a través del FB o bé 

per correu electrònic omplint una butlleta. 

Ampli fons de música i pel·lícules de tots els estils i gène-

res. També seccions específiques i recomanacions de 

qualitat a l’Aparador musical i al Racó del cinema. Fem 

lots de cinema a mida! 

ZONA JOVE  

ZONA BAT 

HEMEROTECA 

SECCIÓ DE 

TARRAGONA 

BIBLIOTECA 
2.0  i 

ACTIVITATS 

CLUBS DE  
LECTURA  

Servei de préstec online de les Biblioteques Públiques de 

Catalunya. http://catalunya.ebiblio.es/es/ 

CINEMA I  
MÚSICA 

 

Què són? Els joves llegeixen una mateixa lectura indivi-

dualment (que facilita la Biblioteca) per després comen-

tar-la entre tots. Les reunions són mensuals. 
 

.Com inscriure’s? A la Sala infantil i juvenil, trucant per 

telèfon o per correu electrònic. 
 

.Préstec de lots, incloent lots d’autors locals juvenils. 
 

Els Clubs fan 15 ANYS! (2003-2018) 



Les guies elaborades a la  

Biblioteca són un bon recurs per  

ampliar coneixements i descobrir 

el seu fons.  

Consulteu-les a:  
http://bibliotecatarragona.gencat.cat/

ca/bpt_recursos_de_la_consulta/

bpt_guies/ 

CONEIXEMENTS 

GUIES 



Àngel Brugas  

L’actor Lucas Bilbo. Edebé, 2017 
 

La noia més carismàtica de l’institut tria un noi dos anys més jove, 

en Lucas Bilbo, per confiar-li, a mitges, un secret. I també per 

arrencar-li una promesa. Tots dos només tenen en comú el fet de 

coincidir al grup de teatre escolar. L’endemà, la noia desapareix 

sense deixar rastre. Tot seguit en Lucas es posarà a prova per par-

tida doble interpretant un paper magistral i investigant allà on la 

policia no arriba.  

JN BUR. A partir de 14 anys 

 Novel·les 
Zona Jove 

Cada mes, lectures juvenils al Facebook i  

a la zonA JOVE (Primera Planta). 

Gerbrand Bakker 

Les pereres fan la flor blanca. Raig Verd, 2016 
 

Emotiva novel·la sobre la història d’una pare i tres fills que han 

d’afrontat l’accident del petit de casa que el deixa cec. Una 

novel·la dura com el ferro i delicada com el fil. Premi de Lite-

ratura Protagonista Jove 2017 en la categoria de 15-16 anys 

atorgat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. 

JN BAK / 8 BAK. A partir de 15 anys 

Art Spiegelman 

Maus. Relat d’un supervivent* 

Inrevés, 2011 
 

Història d’un supervivent d’Auschwitz, Vadel Sipegelman, expli-

cada al seu fill Art, autor del llibre. Considerat per la crítica 

com un dels millors còmics de la història amb nombrosos pre-

mis. Disponible en català i castellà.  

JC SPI. A partir de 14 anys 
*Disposem d’un lot d’aquest còmic 



Bibliografia bàsica de Cultura LGBTI  

Publicada pel servei de Biblioteques, conté les darreres 

novetats i inclou llibres per adults, joves i infants tant 

de coneixements, ficció, còmics, pel·lícules i recursos 

electrònics.  
 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/

Bibliografia-basica-de-cultura-LGBTI 

 Us pot interessar... 

La Base de Dades de Premsa Local i Comarcal (BDP)  

És una base de dades documental i gratuïta, actualitzada dià-

riament i que conté notícies publicades a la premsa (local, 

comarcal i nacional) sobre fets i esdeveniments considerats de 

relleu a la demarcació de Tarragona. 

http://bkmpremsa.cultura.gencat.cat/recull/ 

Centre d’Interès d’Aprenentatge de llengües 

Amb una àmplia col·lecció de llibres, audiovisuals i cursos per 

aprendre llengües.  

També disposem de novel·les en diferents idiomes i de dife-

rents nivells. 



Txarango 
El cor de la terra. DiscMedi Blau, 2017 
 

Un grup que viu la música com a eina transformadora 
cap a d’altres móns possibles, amb una actitud festiva i 
positiva. 

Memòries d’un zombie adolescent (2013) 
Dirigida per Jonathan Levine. Basada en la novel·la 
d’Isaac Marion 
 

Ser adolescent pot resultar complicat. Però ser un zom-
bie adolescent, encara més! Quan l’R s’enamori de la 
núvia d’una de les seves víctimes, tot canviarà. 

 música 
cinema 

La Secció de Cinema i Música (Primera Planta) disposa d’un ampli fons 

audiovisual format per CD’s i DVD’s: pel·lícules i documentals.  
 

També us oferim diferents eines per recomanar-vos títols interessants i 

de qualitat. 

 documentals 

Servei de préstec de lots de llibres de coneixements i de ficció, i 

pel·lícules que preparem per vosaltres, o bé us confeccionem un lot a mi-

da adaptat a les vostres necessitats 

Voleu treballar valors, temes, fets històrics a través del cinema? 

Consulteu-nos! 
 

El blog CINEMÚSICA, a més a més, us ofereix articles relacionats 

amb les darreres novetats, recomanacions, commemoracions... 

Consulteu-lo a http://bptbloc.wordpress.com 

LOTS de llibres i pel·lícules 



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  i  bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
HORARI:  
Dilluns de 15 h a 20 h 
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 
Dissabtes de 10 h a 14 h 
 
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA  http://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BPT&TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 
 

 

Podeu concertar la vostra visita: 

• Per telèfon: 

  977 24 03 31 - 977 24 05 44  

• Per correu electrònic:  

bptarragona.cultura@gencat.cat 
 

Voleu que els vostres alumnes tinguin el 

carnet de la Biblioteca el dia de la visita? 

Contacteu amb nosaltres! 
 

La Biblioteca us ofereix: 

• Carnet institucional a nom del centre. Dóna dret a 

emportar-se fins a 65 unitats: 30 llibres, 15 CD, 15 DVD i 5 

revistes, durant un màxim de 30 dies 


