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Què  és?Què  és?Què  és?Què  és?    
Taller que convida a les famílies a experi-
mentar al voltant de la lectura. 

Quan ho fem?Quan ho fem?Quan ho fem?Quan ho fem?    
Una vegada al mes a les 18h. Amb una durada 
aproximada de 90'. 

Per a qui?Per a qui?Per a qui?Per a qui?    
A famílies amb infants. Cal inscripció prèvia i 
el nombre de places és limitat. 

Què fem?Què fem?Què fem?Què fem?    
.Expliquem i llegim contes. 

.Ensenyem àlbums il�lustrats. 

.Presentem els llibres de maneres diferents. 

.Espai de trobada i de reflexió amb les famí-
lies. 

.Convidem i col�laborem amb altres profes-
sionals. 

 

Quins Laboratoris hem fet?Quins Laboratoris hem fet?Quins Laboratoris hem fet?Quins Laboratoris hem fet?    
1.A Un mar de lletres els contes de mar van ser els 
protagonistes. *Dins el cicle El mar bressol de contes, 

organitzat amb el Museu del Port de Tarragona 

2.Vam treballar les emocions i els sentiments a Quant 
pesen els teus moments feliços? Amb la 

col.laboració de la narradora Carme González 

3.Andersen dins una capsa de llumins va ser un 
homenatge a aquest gran escriptor. Amb la col.laboració 

de l’il�lustradora ELisabet Llaveria. 

4.Vam crear un abecedari al laboratori ABCDEFG.... 
Experimentem amb els abecedaris. 

    

Trets característicsTrets característicsTrets característicsTrets característics    
1.El llibre és la font d'inspiració: el nostre punt de 

partida i d’arribada. 
 

2.Mostrem la diversitat del fons de la biblioteca 
 buscant nous vincles entre els llibres. 

 

3.A partir de la creativitat volem arribar a noves  
formes d'expressió: jocs literaris, artístics, teatrals, 

musicals… 
 

4.Involucrem a les famílies. 
 

5.Fomentem la  lectura compartida i en  
família. 

 

6.Creem experiències afectives i vivencials al  
voltant de la lectura i els llibres que perdurin en la 

memòria dels infants. 
 

7.El disseny i execució és a càrrec del personal es-
pecialitzat de l'àrea infantil i col�laboradors puntuals.  

 

8. L'estètica de l'espai i la presentació són aspectes 
que cuidem i aporten valor a l'experiència viscuda. 



5.A Cartes a un personatge de conte ens vam 
cartejar amb els personatges més famosos de la lite-

ratura infantil . Amb la col�laboració de l’escriptor i 

actor Joan Rioné. 

6.Ens vam convertir en petits enòlegs a Llegim, 
tastem, olorem, creem... Maridatge vi i 
contes. Amb la col�laboració de la Biblioteca Mestra 
M. Antònia de Torredembarra. *Dins el cicle Bibliote-

ques amb DO 

7.A Pesca de poemes amb objecte la poesia 
visual va ser la gran protagonista. Amb la 
col�laboració del projecte Infants Creatius. *Dins el 

cicle El mar bressol de contes.  

8.Correspondències II. Vols conèixer on 
viuen els personatges més famosos de la 
literatura per a nois i noies? Amb la 

col�laboració de Joan Rioné. 

9.A Petits protagonistes  vam conèixer moltes 
històries d’animalons casolans.  A càrrec de Genovesa 

Narratives Teatrals 

10.Vam jugar a inventar-nos històries al laboratori 

Olla barrejada de Grimm. 

11. A No miris a sota el llit! Laboratori de 
monstres vam construir una casa pels monstres que 

tant ens espanten. 

12. Vam conèixer el valor de les coses petites a  

Petits tresors. A càrrec de Genovesa Narratives 
Teatrals 

13. Al laboratori de Mascotes els nostres protago-
nistes van ser unes mascotes literàries ben estranyes. 
Amb la col�laboració de Mercè Esplugas, alumne en 
pràctiques d’Animació Sociocultural de l’IES Vidal i 

Barraquer. 

 

 

 

Encoratgem a les famílies a Encoratgem a les famílies a Encoratgem a les famílies a Encoratgem a les famílies a     

acompanyar els seus fills en la acompanyar els seus fills en la acompanyar els seus fills en la acompanyar els seus fills en la     

descoberta de la Biblioteca i en el descoberta de la Biblioteca i en el descoberta de la Biblioteca i en el descoberta de la Biblioteca i en el     

foment de la lecturafoment de la lecturafoment de la lecturafoment de la lectura....    

 
Biblioteca Pública  
de Tarragona 
C. Fortuny, 30           
43001-TARRAGONA 
Telèfon: 977 240331       
Fax: 977 245312  
WEB 

http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOC    CINEMÚSICA 

http://bptbloc.wordpress.com 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

HORARI a partir d’octubre 
Dilluns de 15h a 20h 
Dimarts, dimecres, dijous i  
divendres de 10h a 20h 
Dissabtes de 10h a 14h 

14. Al Laboratori del Temps i els Somnis 
vam descobrir una Tempsteca i vam crear una Som-
niteca. Inspirat en el llibre d’E. Canal. Un somni dins 

un mitjó. 

15. Vam viatjar per tot el món a Visc en un país 
de mil colors! Amb la col�laboració de la Bibliote-

ca de Torreforta dins l’Any Candel. 

16. A JUGART vam jugar amb els llibres 

d’Anthony Browne. 

17. Alícia amb tots els sentits. 150è aniversari 
Amb la col�laboració de la Biblioteca Mestra M. Antò-
nia de Torredembarra. *Dins el cicle Biblioteques 

amb DO. 

18. Vam construir una maqueta de la vall dels Mu-

mins al Laboratori: La família Mumin a l’hivern. 

Centenari de la seva autora Tove Jansson. 

19. Al laboratori Taller de papallones vam 
aprendre què vol dir dissenyar i ens vam convertir en 

dissenyadors d’insectes. 

20. Contes plens de petons, abraçades, paraules 

dolces… ens van ajudar a descobrir Com pots sa-
ber si estimes a algú? ia fer un àlbum de les per-

sones que més estimem. 

21. Ens vam convertir en exploradors al laboratori 

Explorant la selva de l’Eric Carle. 

22.Vam descobrir joies de paper i ens vam convertir 
en grans artistes amb el laboratori Llibres d’artista. 

Katsumi Komagata 

23.De la mà de genovesa Narratives Teatrals vam 

viatjar fins a Llocs imaginats. 

24. El petit príncep va inspirar el laboratori 

Dibuixa’m un be. 

25. Amb el Joan Rioné vam trobar El mar dins una 

peixera. 

26. Les escoles de Tarragona i algunes famílies vam 
celebrar el 80è aniversari de l’Olga Xirinacs amb 

Xssstt! Xiuxiuegem poesies. 

 

Altres accionsAltres accionsAltres accionsAltres accions    
Exposem a la Sala infantil alguns dels treballs 
realitzats. -Centre d'interès: “Creativitat en els 
infants”. -Fem laboratoris amb col�laboració 
amb altres biblioteques i entitats culturals. 

Xarxa de LaboratorisXarxa de LaboratorisXarxa de LaboratorisXarxa de Laboratoris    
 L'any 2010 la Biblioteca Roca Umbert de Grano-
llers va iniciar els primers laboratoris de lectura 
i actualment són moltes les biblioteques catala-
nes que n'organitzen.  

 



 

 

 

27. Al laboratori La meva història vam fer un recorregut per la 

nostra vida a través dels contes.  

 

28. Vam descobrir una nova col�lecció de còmics per a totes les 

edats al laboratori Els mamuts s’han extingit? 

 

29. A Receptes de poesia i còmics van ser els mestres del grup 

Biblioteca i Escola i altres adults interessats els que van xalar amb 

el món de la poesia i el còmic.  

 

30. A Quins llibres us emportaríeu a una illa deserta? les famílies 

dels clubs de lectura infantils van fer de crítics literaris.  

 

31. Vam jugar a aparellar llibres amb objectes al laboratori 25 

imperdibles. Exposició-joc de llibres il�lustrats i àlbums per a 

infants. 

 

 

 


