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La Biblioteca, eina de suport i aprenentatge 

per a docents i alumnes 
 

CONCERTEU LA VOSTRA VISITA!  



 

Coneixem la bibliotecària de la Sala infantil i l’espai 

per als més petits. 

 

BENVINGUDA. 

Creixeu amb  

nosaltres! 

 

QUINS  

CONTES SÓN 

PER A LA 

NOSTRA 

EDAT? 

Explorem:  

 .La Bebeteca 

 .Contes fins a 5 anys (teixell vermell) 

 .Llibres de coneixements 
 

Quins contes ens van bé per aprendre a llegir?    

Contes amb lletra de pal o lligada. 

ENS ACTIVEM 

AMB LA  

LECTURA 

.Escoltem un conte 

.Fem petites descobertes de llibres molt especials 

.Juguem amb els personatges dels contes?  

 

MIREM  

CONTES 

Com ho fem? Els agafem amb cura, passem a poc a 

poc les pàgines, mirem els dibuixos… 

Descobrim la farmaciola dels llibres malalts. 

I per acabar, una estona de lectura lliure. 

FEM UN BON 

ÚS DE LA  

BEBETECA I 

DE LA SALA  

INFANTIL 

Cada nen rep un díptic informatiu de la Sala infantil 

per a portar a casa. 

Visites  

d’Educació Infantil 



 
 

Estem a la vostra disposició per a recomanar-vos 

contes per explicar als més petits, conèixer els clàs-

sics de la literatura infantil, recursos... Consulteu als 

bibliotecaris i doneu un cop d’ull a les nostres guies 

d’autors i il·lustradors!  

Aquests autors han posat l’accent en la producció edi-

torial en la franja de 0 a 3 anys amb imatgiaris de car-

tró i punta rodona. El resultat, dues col·leccions 

“Colors” i “Nit i dia” de gran qualitat. 
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Poesia per a infants de 0 a 3 anys   

Llibres per educar l’ull i endolcir l’oïda del petit lector.      

Els trobareu a la Bebeteca. 

 

RECOMANACIONS 
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A la secció audiovisual hi trobareu discos i 

pel·lícules per a tots els gustos i edats. Consul-

teu les nostres guies de recomanacions!  

Aquest mes felicitem...   



 

BENVINGUDA. 

Creixeu amb  

nosaltres! 

Coneixem la bibliotecària de la Sala infantil, l’espai, els 

serveis i com fer-nos el carnet. 

MIREM  

CONTES 

 

Participem en una activitat d’animació a la lectura: 

  .Escoltem un conte 

  .Fem petites descobertes de llibres molt especials 

  .Jocs creatius       

  .Trencaclosques... 

 

ENS ACTIVEM 

AMB LA  

LECTURA 

.Àrea de ficció. Descobrim les lectures que més        

atrapen! 

 .a partir de 6 anys: gomet blau 

 .a partir de 8 anys: gomet verd 

.Àrea de coneixements 

.Centres d’interès 

.Revistes i còmics 

I per acabar, una estona de lectura lliure.  

Cada nen rep un díptic informatiu de la Sala infantil  

per a portar a casa. 

Visites  

de 1r a 3r de Primària 

 

QUINS  

CONTES SÓN 

PER A LA 

NOSTRA 

EDAT? 

FEM UN BON 

ÚS DE LA  

BEBETECA I 

DE LA SALA  

INFANTIL 



Chris Riddell. Ottolina i la gata groga. Cruïlla, 2014. 
 

Els lectors del club de lectura de 8 a 9 anys han premiat 

amb la medalla d’or l’Ottolina, una nena amb una vida 

sorprenent. Una història divertida que barreja tècniques 

narratives d’àlbum il·lustrat i de còmic.  

A partir de 9 anys. Verd 128 del Racó dels Clubs 

Viladoms. Pesquis i Baliga. La Galera, 2011. 
 

 

Medalla de plata per aquest còmic que té com a protagonistes dos 

noiets d’allò més divertits i entremaliats! Els podeu trobar també a la 

revista: Cavall Fortt.  

A partir de 6 anys. Verd 87 del Racó dels Clubs 

A la Sala Infantil elaborem guies que us poden ser útils a l’hora de triar 

bons llibres. Consulteu les nostres guies virtuals! 

 

RECOMANACIONS  

Els nostres lectors dels clubs de lectura infantils 

puntuen els llibres que han llegit. Al Racó dels 

Clubs hi trobareu els més ben valorats. 



Ballmanetes per als més petits; Contes en anglès; Calent, calent;        

El + nou; Rondalla va, rondalla ve; Mercat de contes... 

Laboratoris de lletres i imatges; Tallers de lectura; Descobrim           

Tarragona; Tallers científics i artístics; Mercat de contes... 

Tenim una secció de jocs i programem partides.  

Consulteu la nostra guia de jocs  

.Cicle El mar bressol de contes amb el Museu del Port de Tarragona 

.Cicle Al compàs dels contes amb L’Escola i Conservatori de Música de 

la Diputació de Tarragona 

.Celebrem la Revetlla de Sant Jordi 

Clubs de lectura; Recomanacions;  

Degustacions poètiques; Guies temàtiques de recursos... 

 

TREBALLEM AMB LES 

FAMÍLIES AL VOLTANT 

DE LA LECTURA 



A la Sala infantil tenim llibres adaptats a diferents   

necessitats lectores i de comprensió:  
 

Lectura Fàcil, contes adaptats al llenguatge de  

signes, per a nens amb TDAH o Asperger... 
 

Els trobareu a: Vermell 115, Blau 82 i 83, Groc 1 

 

RECOMANEM LLIBRES A PETITS I GRANS 

 

Si disposeu del Carnet institucional podeu utilit-

zar el servei de préstec de lots de llibres de co-

neixements, de ficció, música i pel·lícules. 

Expliqueu-nos què necessiteu i us fem un lot a 

mida! Cada vegada són més les escoles que  

gaudeixen d’aquest servei que complementa 

la biblioteca d’aula. 

 

VOLEU DISPOSAR D’UN LOT DE LLIBRES, 

CDs O DVDs DE SUPORT A L’AULA? 

Cada mes... 
 

 �Exposem llibres i plantegem un enigma per a descobrir.         

 Les escoles hi poden participar el dia que ens visiten. 

 �Recomanem, a les xarxes socials i a la Sala infantil, contes,     

 llibres de coneixements, cinema, música... 

 �Elaborem guies amb les novetats de literatura infantil i juvenil i 

 temàtiques. Si les voleu rebre per correu electrònic informeu-vos a 

 la Sala. 



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 i 
us explicarem com fer-ho. 

 

 

La Biblioteca també us ofereix: 
 

• Enviar-vos per correu electrònic les guies elaborades 
per la Sala infantil, activitats, etc. 

 

• Carnet institucional a nom del centre. Dóna dret a empor-
tar-se fins a 65 unitats: 30 llibres, 15 CDs, 15 DVDs i 5 
revistes, durant un màxim de 30 dies 
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