
 

PLACES LIMITADES 
 

INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala infantil 
 

També per:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

Biblioteca Pública de Tarragona,  Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544, 977 248 304  

c.e.: bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

HORARI 

Dilluns de 15 h a 20 h  

De 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 BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

 
 

CLUB DE LECTURA INFANTIL  

 

Juguem  
amb els clàssics 

 HIVERN 2018 

    Coordinen: 
  Anna Monreal i Imma Pujol  

 

Edat: nens i 
nenes de  
2n i 3r de 
Primària 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl


E ls dos clubs de 
lectura infantil de 7 a 8 anys us 
proposen, un dijous al mes, un 
itinerari trimestral per algunes 
de les millors obres de la 

literatura universal adreçades als nois i noies de 7 a 8 
anys. Aquest petit recorregut amb només tres clàssics 
és  un petit tastet que ens portarà tot jugant  a 
descobrir altres obres, algunes de tan interessants 
com les lectures triades.  

Un bon punt de partida per conèixer la literatura 
infantil i juvenil a través d’obres de tots els temps.  

Bon viatge! 

CLUB DE LECTURA INFANTIL 

ELS BARRUFADORS I DEVORADORS DE LLIBRES 

 

 

 

2n i 3r de primària 

Florence Parry Heide ; Edward Gorey.  
Tristany s’encongeix.    Blau 36 
“...Un bon dia en Tristany descobreix que ja no arri-
ba al prestatge de les llaminadures i que la seva 
roba li va molt gran. En Tristany s’està encongint! 
Però els seus pares no li fan gens de cas...” 
 

Enid Blyton ; Jamie Littler. La Jordi es vol 
tallar els cabells   Blau 34 
Coneixeu El Club dels Cinc? Són en Juli, en Dick, la 
Jordi, l’Anna i en Tim que viuen junts un munt 
d’aventures.  
Històries curtes del Club dels Cinc ideals per introduir 
als primers lectors al món de l’autora Enid Blyton. 

Peyo. L’aprenent de barrufet  Verd 55 
Descobriu el món màgic d’aquests petits éssers inspi-
rats en l’antic folklore europeu habitat per follets i 
gnoms.  Sabíeu que rere el pseudònim d’en Peyo, s’a-
maga el dibuixant belga Pierre Culliford? 


