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CONCERTEU LA 
VOSTRA VISITA! 



Sessions formatives 

COM  
S’ORGANITZA     

EL FONS? 

 
 EXPLOREM  

 EL CATÀLEG 

            
  ITINERARIS 
DE CERCA 

  BENVINGUTS. 
  VOLEU  
FER-VOS  
SOCIS? 

 

QUÈ CAL FER PER SER USUARI? 
 

Requisits per tenir el carnet únic de les biblioteques públi-
ques de Catalunya. 
 
Condicions del préstec, horaris, bústies, préstecs entre  
biblioteques… 

.Coneixements. Ficció a la Sala infantil i Secció Jove.  
Revistes. Idiomes. Racó dels clubs. 
 
.Lectures més interessants de la secció de coneixements i 
d’imaginació segons l’edat del grup que ens visita. 

Coneguem les possibilitats de l’ARGUS, el catàleg únic de 
les Biblioteques de Catalunya. 
 
Metodologia 
Aprenem a fer cerques amb el bibliotecari. Grups d’alumnes 
fan una cerca seguint un itinerari proposat.  
 
Poden fer servir catàlegs de Préstec. 

La trobada dels alumnes a la Biblioteca volem convertir-la 
en una experiència profitosa i essencialment pràctica a tra-
vés d’uns itineraris de cerca adaptats a les franges d’edat. 
 
   Àmbit ARTÍSTIC.  
   Àmbit CIENTÍFIC. 
   Àmbit LITERARI. 
 
*Cada itinerari té exercicis que treballen aspectes explicats 

en la visita (cerca catàleg, activitats, trobada del 
material al prestatge…). 



Hi trobareu els llibres de reforç de les Matèries.  

Adreçats a alumnes i professors.  

També tenim les  lectures obligatòries del vostre cicle. 

Àrea destinada al públic més jove, que inclou:  

novel·les i còmics. 

Lots de llibres i pel·lícules que us podeu emportar a   

l’escola per treballar diferents matèries d’una manera 

diferent. També fem lots a mida de les vostres necessi-

tats. 

 

Practica amb la Web i els blogs de la Biblioteca, xarxes 

socials (Facebook, Twitter, Instagram).  

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

per correu electrònic omplint una butlleta. 

Què són? Els formen joves que llegeixen una mateixa 

lectura individualment (que facilita la Biblioteca) per 

després comentar-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. 

.Assessorament si voleu crear un club al vostre centre.  
 

Els Clubs fan 15 ANYS! (2003-2018) 

ZONA  
ESO 

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

res. També seccions específiques i  recomanacions de 

qualitat al blog CINEMÚSICA:  

http://bptbloc.wordpress.com 

Servei de préstec online de les Biblioteques Públiques de 

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

ZONA  
JOVE 

LOTS 

BIBLIOTECA 
2.0 i  

ACTIVITATS 

CINEMA  
i 

MÚSICA 

CLUBS DE 
LECTURA de 

novel·la i 
matèries 

 



Escriure els teus propis contes, redactar notícies, 

dissenyar anuncis... Una invitació per a donar for-

ma narrativa a les idees. Mil i una propostes per 

descobrir l’escriptor que tots portem dins! 

Raquel Díaz Reguera 

Laboratorio portátil de escritura 

Tres Tigres Tristes, 2015 
 

82-93 DIA INFANTIL Centre d’interès:  

Creativitat 

CONEIXEMENTS 

Manual per ajudar als estudiants a fer treballs escolars:  

aprendre tècniques i recursos per a seleccionar, estructu-

rar, 

redactar informació i exposar-la oralment. 

 

Cómo hacer trabajos increíbles con Internet y  

otros recursos. Anaya, 2015 
 

68 ALO INFANTIL 

Benvinguts a Històrium,  
Animàlium i Botànicum  
 
Benvinguts a tres museus oberts totes les 

hores del dia, tots els dies de l’any amb 

unes col·leccions sorprenents. Entreu-hi 

per explorar-los! 
93 WIL 59 SCO 58 SCO 



   música 
cinema 

La Secció de Cinema i Música (Primera Planta) i la Sala infantil 
disposen 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 

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 

Servei de préstec de lots de llibres de coneixements i de fic-
ció, i pel·lícules que preparem per vosaltres, o bé us confec-
cionem un lot a mida adaptat a les vostres necessitats 

 

 
 

 

Les guies elaborades a la Biblioteca 
són un bon recurs per ampliar coneixe-
ments i descobrir el seu fons. Consul-
teu-les a:  
 

http://bibliotecatarragona.gencat.cat/ca/

bpt_recursos_de_la_consulta/bpt_guies/ 

GUIES CÒMICS 

A la Biblioteca disposem de llibres adaptats a diferents 
necessitats lectores i de comprensió:  
 

Lectura Fàcil, contes adaptats al llenguatge de  
signes, audiollibres, etc... 

 
Consulteu la guia “El calaix de la diversitat: recursos 
per a infants i joves amb discapacitat” que conté 27 
novel·les juvenils, 10 pel·lícules, entre altres recursos: 
 

http://scur.cat/HH0L2K 

Som biblioteca inclusiva! 

 

 

 
A la Zona Jove hi trobareu una  
àmplia secció de còmics: còmics 
europeus, Manga i les 
darreres novetats en 
aquest gènere. 



Lluís Prats ; il·lustracions de Zuzanna Celej 
Hachiko: el gos que esperava 
La Galera, 2015  
Verd 17. Racó dels clubs 
 
 

Obra guanyadora del Premi Josep M. Folch i Torres 2014. 
Història emotiva sobre el vincle d’amistat i lleialtat que 
s’estableix entre el Hachiko, un gos de raça Akita, i el seu 

amo, un professor japonès. 
 
 

Aquesta obra ha estat una de les guanyadores del club de lectura  
juvenil Joves Lectors (12-13 anys) del curs 2016-2017. 

L’esperat retorn de Laura Gallego ha ofert 
als seus fans dues obres ben diferents: un 
conte que reinterpreta la història de la Bella 
i la Bèstia  i una novel·la de fantasia urbana 
juvenil. 

 Novel·les 
Zona Jove 

Cada mes, lectures juvenils al Facebook i a la 
zona de JOVES (Primera Planta). 

JN PER JN GAL 

Laura Gallego (València 1977) de la seva llarga 
bibliografia destaca la coneguda trilogia Les 
memòries d’Idhun. 



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 


