
    

BIBLIOTECA i ESCOLA 
2019 / 2020 

 

La Biblioteca, eina de suport i aprenentatge 

per a docents i alumnes 
 

 

CONCERTEU LA VOSTRA VISITA!  

 

PRIMÀRIA 
de 4t a 6è 



Sessions formatives 

 

COM  

S’ORGANITZA     

EL FONS? 

 
 EXPLOREM  

 EL CATÀLEG 

            
 ANIMACIÓ A 

LA LECTURA 

 

   BENVINGUTS. 

  VOLEU  SER 

USUARIS? 

La Sala infantil, un espai per compartir que creix amb    

vosaltres. 

QUÈ CAL FER PER SER USUARI? 

Requisits per tenir el carnet únic de les biblioteques       

públiques de Catalunya. 

Condicions del préstec, horaris, bústies, préstecs entre   

biblioteques… 

.Coneixements. Imaginació. Còmics. Revistes. Secci-

ons especials: centres d’interès, idiomes, racó dels clubs… 

.Lectures més interessants de la secció de coneixe-

ments 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. 

Com ho fem? 

Aprenem a fer cerques amb el bibliotecari. Grups d’alum-

nes fan una cerca seguint un itinerari proposat al voltant 

d’un tema d’interès o actualitat. 

Participem en una activitat d’animació a la lectura: 
 

.Escoltem un conte 

.Fem petites descobertes de llibres molt especials 

.Jocs creatius       

.Enigmes al voltant de temàtiques diferents... 



Serveis 

.Què són?  El formen nens i joves (de 5 a 12 anys) que    

llegeixen una mateixa lectura individualment per després    

comentar-la entre tots. 
 

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

telèfon o per correu electrònic. 
 

.Préstec de lots, incloent lots d’autors locals infantils i     

juvenils.  
 

.Assessorament si voleu crear un club al vostre centre.  

 

CLUBS DE 

LECTURA 

Web de la Biblioteca (consulta del catàleg des de casa, de 

les activitats…), Facebook (amb recomanacions), Twitter,   

Instagram, blogs... 
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PRIMÀRIA. 

REFORÇ 

Hi trobareu els llibres de reforç d’algunes matèries tan per a 

alumnes, com per a docents. 

.A través de l’agenda mensual en paper, des de la Web i 

les xarxes socials, us informem de totes les activitats.  
 

.Activitats més destacades segons l’edat del grup que ens 

visita. 

 

LA BIBLIOTECA 

A INTERNET 
2.0 

 
 

ACTIVITATS 

 

LOTS 

Disposem de lots de llibres i contes que us podeu emportar a 

l’escola per a treballar diferents matèries i fer de suport a la 

biblioteca d’aula. 

 
APRENEM 

LLENGÜES  

ANGLÈS, FRANCÈS, ÀRAB, XINÈS, CATALÀ, CASTELLÀ... 
 

A la secció d’aprenentatge de llengües hi trobareu diccionaris, 

lectures per nivells, revistes…  



La Sala infantil disposa 
d’una àmplia secció de 

còmics: europeus, 

mangues i les darreres 
novetats!  

 

CONEIXEMENTS 

 

C
Ò

M
IC

S 

El 20 de juliol de 1969, tres astronautes 

van arribar per primer cop a la Lluna: 

eren Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Micha-

el Collins. A la Sala infantil hi trobareu 

molts llibres i contes al voltant d’aquesta 

efemèride. 

50 anys de l’arribada  
de l’home a la Lluna 

Kirsti Blom ; Geir Wing Gabrielsen. Un mar de plàstics. Ed. 

Takatuka, 2018 502 BLO 

Us heu preguntat on va a parar tot el plàstic que no reciclem? Doncs, 

senzillament, al mar. I n’hi ha tants, de residus de plàstic, que en tots 

els oceans s’hi han format una mena d’illes flotants enormes. 

Per un futur més sostenible 

Valentina Camerini. La historia de Greta. ¡No eres demasiado 

pequeño para hacer coses grandes! Destino, 2019   

92 Greta CAM 
 

Una biografia il·lustrada de Greta Thunberg, la inspiradora del movi-

ment contra el canvi climàtic Fridays For Future. 



Frida Nisson ; Alexander Jansson Piratas del mar helado. 

Thule, 2017 
 

Un llibre d’aventures que ve precedit d’un gran èxit als països 

nòrdics. Un imprescindible a les prestatgeries de les biblioteques. 

Els nostres clubs l’han premiat amb la medalla d’or! 

A partir d’11 anys. Verd 136 del Racó dels Clubs 

Astrid Lindgren. Pippi Calzaslargas. Blackie Books, 2018 
 

Reedició de totes les històries de la famosa Pippilota Viktualia 

Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump. El clubs de 

lectura l’han volgut premiar amb un accèssit.  
 

A partir de 9 anys. Verd 6 del Racó dels Clubs  

Contes per educar en la igualtat 

Col·leccions com ara “Érase dos veces” i “Vet aquí dues vegades” de l’edi-

torial Cuatro Tuercas són els contes de tota la vida  però sense sexisme, sense 

violència ni desigualtat. Màgics, divertits i coeducatius.  

Blau 49 

Contes populars VS versions d’avui 
Cal seguir llegint i difonent els contes tradicionals tenint en 

compte el context històric en què es van escriure i analitzar 

la lectura simbòlica que hi ha al darrere. Els podeu trobar a 

la secció de Rondalles i llegendes.  

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 disponibles. 

.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 

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. 

 

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. 



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 

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 
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