
 

PLACES LIMITADES 
 

INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala Infantil i 
 

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 

Hivern - primavera 2018  

CLUB DE LECTURA EN FAMÍLIA 
Conductor: Agus Farré  

 

CICLE:      

Per a famílies 
 amb infants 

de P5 i 1r 

NI LA  

LLUNA  
HO SABRÀ! 



CLUB DE LECTURA EN FAMÍLIA 
 

Des del mes de març al maig l’Agus Farré conduirà un nou club de 
lectura per a infants que cursen P5 i 1r de primària tulat: “Ni la lluna 
ho sabrà”.  

L’Agus Farré fa de narrador i creador d’històries i és una mica llunà c, 
però principalment pensa que cal un món millor. No sap massa què fer 
per aconseguir‐ho, però potser narrant contes hi ajudi una mica, oi? 

El conductor del club us proposa una lectura per a cada mes i la 
Biblioteca us en facilitarà un exemplar que haureu de llegir a casa amb 
els vostres fills i després compar r amb la resta de famílies apuntades 
al club. 

L’Agus Farré ha triat tres contes que tenen com a protagonista la lluna: 
“La lluna és fascinant. La veiem d’una manera i ella es mostra com és. 
Quina sorpresa, ara sembla una tallada de meló ara és com un 
formatge!  Hi viu algú a la lluna?” 

Us proposem de posar en comú les vostres experiències lectores 
llunà ques  i fer un aprofundiment cien fic i poè c de la lluna amanit 
amb un pe t taller crea u que li doni un cert aire artesanal. Però sobre 
tot volem que gaudiu i compar u amb la família el plaer de llegir i 
descobrir noves històries! 

DIJOUS 5 D’ABRIL a les 17.30 h 
Duran, Teresa; Peris, Carme.   
La lluna i jo.  

Pirene  

DIJOUS 3 DE MAIG a les 17.30 h 
Easton, Violet; Solé Vendrell, Carme.  
La música de la nit.  
Hymsa 

 

DIJOUS 8 DE MARÇ a les 17.30 h 
Bartran, Simon.   
L’home de la lluna.  

La Galera  

P‐5 i 1r de Primària 


