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AGENDA D’ACTIVITATS 

SALA  
 INFANTIL 

   Cultura. Biblioteques 

Dilluns 4 de juny…….……….......................................…………...…  
 

 
 

 

 
 

 

Dimarts 5 de juny……….……….......................................………….. 
La Sala infan	l i la Secció Jove us recomana… Lectures infanls i juvenils  

Disponibles a les xarxes socials i a la Sala 
 

Dimecres 6 de juny ….........................................…...................19 h 
Cinema d’animació  

Projecció de la pel·lícula: Porco Rosso 

Pel·lícula d’animació japonesa, dirigida l’any 1992 per Hayao Miyazaki  
Edat: a parr de 10 anys 
Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona (Secció Local, P1) 
 
Cicle:  La ciutat a cau d’orella. 6a edició  “Heroica Tarragona”  

 

Organitza:  

 

 

Dijous 7 de juny ……….………..................................................18 h 

L’hora del conte 

 
 

 

Amb en Jordi Jubany 
Edat: a parr de 5 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 

      AGENDA  D’ACTIVITATS  INFANTILS  
Aquest mes felicitem a...   

Bernardo Atxaga 
 

25 anys  de l’edició en català de:  
Memòries d’una vaca 

El podeu trobar al Groc 9 

Vols ajudar-nos a triar les exposicions temàques quinzenals del 2018?  
Adreça’t al taulell de la Sala 

Contes de fades i folletsContes de fades i folletsContes de fades i folletsContes de fades i follets    
A l’expositor de la sala infan�l hi trobareu tres enigmes mensuals. 

Par�cipa i guanya premis! 

El drac de les cireres 



                 JUNY 2018 
Divendres 8 de juny ……….........................................................18 h 

Magic Tea and Magic Tales  + Taller 
 

de Brita Teckentrup 
 

A càrrec de l’Helena Rojo, la Denisse Hidalgo i la Giorgia 

Ciaravino,  alumnes del grau d’Educació Infanl, Primària o de doble 
tulació 
Edat: de 5 a 6 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 
 

Amb la col·laboració del Departament d’Anglès i Estudis Alemanys de  
la Facultat d’Educació de la URV 
 

Dimarts 12 de juny …....................................…......................12.15 h 
 

La Sala infan	l a Tarragona Ràdio 

 
Dimarts 12 de juny …..................................................................18 h  

Taller d’il·lustració 

i~=Åáìí~í=Åçäçê=ÇÉ=ÑìääÉëi~=Åáìí~í=Åçäçê=ÇÉ=ÑìääÉëi~=Åáìí~í=Åçäçê=ÇÉ=ÑìääÉëi~=Åáìí~í=Åçäçê=ÇÉ=ÑìääÉë=
Una història original de l’Armand per repensar les nostres 
ciutats 

Amb l’Armand, il·lustrador 

Edat: a parr de 6 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 
 

Cicle: La ciutat ens parla     

 

 

Dijous 14 de juny ….........................................…........................... 
 

Guia de novetats de literatura juvenil 

 

 

 

Don't Wake Up Tiger!  
Dijous 14 de juny …....................................….......................17.30 h 
Taller de ciència en família 

La xocolata com a publicitat 
 

Per què cal anunciar un aliment tan bo com la xocolata? Es fa perquè ens agradi 
més? Tots els anuncis són iguals? Què ens amaguen? En aquest taller us 
converreu en publicistes per un dia i creareu el  
vostre propi anunci per vendre xocolata.  
 

Amb la Iolanda Tortajada, del Departament  
d’Estudis de Comunicació de la URV 
 
Edat: a parr de 7 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 
                    Organitzat per:  
 

Cicle: Ciència i xocolata, del novembre de 2017 al juliol de 2018 

 

Dilluns 18 de juny ………….............................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

Dimecres 20 de juny ............................................…...............19 h 
Cinema d’animació  

Projecció de la pel·lícula: La princesa Mononoke 

Pel·lícula d’animació japonesa, dirigida l’any 1997 per Hayao 

Miyazaki  

Edat: a parr de 10 anys 
Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona (Secció Local, P1) 
 
Cicle:  La ciutat a cau d’orella. 6a  edició “Heroica Tarragona”  

 
 
Organitza:  

      AGENDA  D’ACTIVITATS  INFANTILS  

Vols ajudar-nos a triar les exposicions temàques quinzenals  
del 2018?  Adreça’t al taulell de la Sala 

Consulteu la nostra guia 
No us oblideu de resoldre que us proposem a principis del mes 



 
 

 

 
 

10.15 h – 10.45 h L’hora del te de bojos 

10.45 h – 11.30 h Pòdiums dels clubs de lectura infanls i juvenils 

11.30 h – 13 h 37è Laboratori de lletres i imatges  

                  Cases. Dissenyem i construïm espais de lectura 

13 h  Juguem sense endolls.  Al Dixit, al Timeline, al Dixit, Misterium... 

Amb la col·laboració de les famílies dels membres dels clubs de lectura infanls  
 
Si voleu col·laborar a la festa dels clubs feu-nos-ho saber! 
Edat: famílies amb infants a parr de 6 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala Infanl 
 

Cicle trimestral: Per molts anys i molt d’art! 15 anys dels clubs  

de lectura infan.ls i juvenils  (2003-2018) 

Dijous 21 de juny …...............................…................17.30 h a 18.30 h 
 

 

 

 

Els Barrufadors i Devoradors de Llibres (7-8 anys, 2n i 3r de primària) 

Comentem:  
 Michael Ende ; Jindra Capek. El Secret de la Lena 
 Pere Calders ;  Pep Boatella. El barret prodigiós i la barraca de  

                                                                monstres 
  

Amb l’Imma Pujol,  a Silvana Ribelles, la Gemma Rión i altres  
col·laboradors d’aquest curs 
 

Cicle trimestral: Per molts anys i molt d’art! 15 anys dels clubs de  

lectura infan.ls i juvenils (2003-2018) 

 

Dissabte 23 de juny…………...………….......................10.15 h a 14 h  

                 JUNY 2018 

Festa de cloenda  
dels clubs de lectura infan	ls i juvenils curs 2017-2018  

Festa de cloenda  
dels clubs de lectura infan	ls 

Dilluns 25 de juny …................................................….............18 h 
L’hora del conte + taller de manualitats 

Què i qui s’amaga rere la platja del Miracle? 
 

Amb l’Imma Pujol 
Edat : famílies amb infants a parr de 5 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 
 

 

Cicle: La ciutat ens parla 

 

Dimarts 26 de juny...............................................................11.30 h 
Taller de manualitats 

A l’estiu tota cuca viu! A l’estiu tota cuca viu! A l’estiu tota cuca viu! A l’estiu tota cuca viu!     
Decorem la Sala infanl amb formigues, marietes... 

Amb la Marina San José 
Edat: famílies a parr de 5 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 
 
 

Dimarts 26 de juny....................................................................18 h 
Ballmanetes 

Set d'aventura?  
Capbussa't en un mar de contes, cançons i versos!  
Edat: famílies amb infants de 2 a 4  anys 

Amb la Silvia Palazón 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 
 

 
 
 
 
 

 
 

      AGENDA  D’ACTIVITATS  INFANTILS  



                 JUNY 2018 

Dissabte 30 de juny……............................................................12 h 
L’hora del conte 

 

 

 

 
 

 

Amb l’Agus Farré 

Edat: famílies amb infants a parr de 5 anys 

Lloc: pèrgola davant la Llotja de Peix del Serrallo 

Organitza: Biblioteca Pública i Museu del Port 

Acvitat emmarcada dins el projecte de recuperació del  
patrimoni immaterial de la vida pesquera serrallenca 

Ramon, el ranxero, Ramon, el ranxero, Ramon, el ranxero, Ramon, el ranxero,     
de pescador a cuinerde pescador a cuinerde pescador a cuinerde pescador a cuiner    
La cuina de barca al serralloLa cuina de barca al serralloLa cuina de barca al serralloLa cuina de barca al serrallo    

   I aquest estiu no us perdeu... 

Ampolla de les recomanacions 

Passaport lector 

9 BOSSES MUSICALS  en préstec 

Jocs de rol 

 
 

Divendres 1 : P5 de l’Escola Marenostrum 

 

Aquest mes ens visita l’escola...   

Biblioteca Pública de Tarragona  

Fortuny, 30 . 43001 Tarragona 
 

Telèfons  Informació:  

977 240 331 - 977 240 544 
Informació bibliogràfica i obtenció de documents: 977 248 304 ; bptarrago-
na.cultura@gencat.cat 
 

HORARI   

Dilluns de 15 h a 20 h   
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 
Dissabte de 10 h a 14 h 
 

WEB hOp://
bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA hOp://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRI-

MONIS    

hOps://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Lot de JULES VERNE JULES VERNE JULES VERNE JULES VERNE a l’Escola l’Arrabassada  

Lot  ciutats a l’Escola El Miracle   

 Lot  El circ a l’Escola El Serrallo  
 

9 BOSSES MUSICALS a l’Escola i Conservatori de Música  de la Diputació a Tarragona 
 

Lot amor i alegria a la Comissió de la biblioteca de l’Escola Arrabassada 
 

Lot memòria històrica i holocaust a l’Instut Pons d’Icart 
 

Lot de minerals a La Salle de Tarragona 

 

HORARI D’ESTIU  (1/07 al  30/09): 

Dilluns de 15 h a 20 h 
Dimarts i dijous de 10 h a 20 h 
Dimecres i divendres  de 10 h a 15 h 
Dissabtes tancat 


