
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  

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

 

BLOC CINEMÚSICA 

 http://bptbloc.wordpress.com/ 

Suggeriu les vostres propostes per a 

la creació de nous lots.  
 
 

Consulteu la relació dels lots  
al nostre web: http://goo.gl/NsSaF8 . 

 

Llibres en  BRAILLE. 

 

Llibres per a CLUBS DE LECTURA  

infantils, juvenils i d’adults. 
 

Lots de LLIBRES DE FICCIÓ  

per a adults, amb un total de  
30 títols diferents cada un. 

I també oferim... 

Lots de CONEIXEMENTS, BATXILLERAT, 
Lots de FICCIÓ, Lots de CINEMA,  
SECUNDÀRIA, Lots en BRAILLE,  
 

LOTS  

PRIMÀRIA, Lots per a CLUBS DE LECTURA, 
Lots de CONEIXEMENTS, BATXILLERAT, 
Lots de FICCIÓ, Lots de CINEMA, SECUN-
DÀRIA, Lots en BRAILLE, PRIMÀRIA, Lots 

Per poder fer el préstec de lots cal 

que el vostre centre disposi del car-
net Institucional .  

El període de préstec dels lots és 

de tres mesos . 

Feu les vostres sol·licituds al taulell 
de préstec, de la sala infantil o per 
correu electrònic a:  
bptarragona.cultura@gencat.cat . 



Oferim lots de llibres de coneixements 
adreçats a les escoles interessades en 
rebre en préstec lots de llibres per un 
període 3 mesos.  
 
La finalitat és el foment de la lectura i 
l’aprenentatge i arribar a col·lectius més  
amplis. 

 
 

• Lot de coneixements per 
a alumnes de Batxillerat  

• Lot de coneixements per 
a alumnes de  

      Secundària  
• Lot de coneixement per 

a alumnes de Primària  

Els lots de ficció estan adreçats a un pú-
blic infantil i jove. Per això aquests fons 
són seleccionats adequadament a cada 
franja d’edat. 
 
Són lectures de diversos gèneres en 
llengua catalana i /o castellana pensats 
per a un públic jove i amb diferents gus-
tos lectors.  

  
• Lots de ficció per a 

alumnes de Primària  
 
• Lots de ficció per a 

alumnes de secundària  
 
• Lot de Lectura Fàcil  
 
 El lot de Lectura fàcil inclou llibres 
 d’autors universals adaptats  per a 
 una lectura més entenedora per a 

alumnes i persones 
amb dificultats lectores. 

El cinema és una eina de suport per a 
l’aprenentatge molt interessant, educa-
tiva i amena. Per això hem creat un lot 
de pel·lícules que creiem poden ser d’in-
terès per al desenvolupament de deter-
minades assignatures. 

 

El lot està format per un total de 10 
pel·lícules  que tracten temes ben diver-
sos i aptes per a estudiants d’ESO i/o 
BAT : adolescència, treball infantil, relaci-
ons familiars, pobresa...entre altres. 

 

A més a més del lot, us facilitem un 
dossier amb les fitxes elaborades sobre 
cada pel·lícula. 
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