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

Babette Cole, escriptora anglesa 
 

 

 
Dijous 1 de febrer………….....................................17.30 h a 18.30 h 
Reunió del club de lectura infan�l Els Barrufadors i Devoradors de Llibres (7-8 
anys, 2n i 3r de primària) 
 

 
 
 
 
 

A càrrec de l’Imma Pujol i la col·laboració de l’Anna Monreal 
Cicle trimestral: Juguem amb els clàssics de la literatura infan�l 

Inscripcions a la Sala infan�l 
 
 

 

Celebrem l’Any Nou Xinès 
Any del gos 

Del 2 al 23 de febrer 
 

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona, 
 Associació d’Estudiants  i Inves�gadors Xinesos de Tarragona  

i  l’Aula de Xinès a Tarragona de l’Associació de Dones Xineses de Tarragona 
 Col·labora: Centre d’Estudis Hispànics  de la URV   

 

Divendres 2 de febrer………….……………………………....17.30 h 

Taller de jocs  Juguem amb els palets xinesos? 

Passeu una estona diver�da jugant amb els palets xinesos. Sereu  
capaços d’agafar boles de cristall amb els palets? I caminar  
portant una bola de ping-pong amb els palets?  
Edat: a par�r de 6 anys  
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l  

 

Comentem:  
Florence Parry Heide ; il·lustracions: Edward Gorey                            
En Tristany s’encongeix 

25 anys de la publicació en castellà 
de  Mamá ha puesto un huevo 

Trobareu el seus contes al Blau 117 



                 FEBRER 2018 
Dilluns 5 de febrer……..…...........................................…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimarts 6 de febrer……….........................................…… 12.15 h 
La Sala infan�l i la Secció Jove us recomana… Lectures  infan�ls i juvenils.  
Disponibles a les xarxes socials i a la Sala 
12.15 h La Sala infan�l a Tarragona Ràdio 
 

Dimarts 6 de febrer……….………………………………....….17.30 h 

Juguem sense endolls. Juguem al Timeline 

Amb l’Imma Pujol 
Edat: a par�r de 7 anys 
Descobreix la secció de jocs 
Places limitades. Inscripcions  a la Sala infan�l 
 

Dijous 8 de febrer…….……………………………..17.30 h a 19.00 h 
 

Laboratori crea�u d’àlbums per a Pe�ts il·lustrats  
 
Us convidem a par�cipar i experimentar en aquesta sessió de                         
recerca, dibuix, composició, creació i cultura 
Amb l’Armand, il·lustrador 
Edat: infants de 6 a 11 anys. Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
 
 

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

Coneixeu la secció de xinès? Teniu a la vostra disposició un fons 
de llibres infan�ls en xinès donats per l’Associació de Dones     
Xineses, l’Associació d’Estudiants i Inves�gadors xinesos de      
Tarragona (URV) i el Centre d’Estudis Hispànics de la URV 

A l’expositor de la sala infan�l hi trobareu tres enigmes. Par�cipa i guanya premis! 

Il·lustracions que parlen 

Divendres 9 de febrer………….......................................….17.30 h 

 

Taller El drac xinès i la dansa del drac 

Descobriu la veritable història del drac xinès i creem tots junts un drac gegant  
per a fer la dansa del drac 
Edat: a par�r de 6 anys  
Places limitades. Inscripcions  a la Sala infan�l 
 
 
 Celebrem l’Any Nou Xinès. L’any del Gos. Del 2 al 23 de febrer 

 

Dissabte 10 de febrer…………….....................................….11.30 h 

L’hora del conte 
Els contes esbojarrats de Babe$e Cole. Aquest mes la felicitem! 
Amb l’Imma Pujol 
Edat: a par�r de 6 anys 
Podeu venir disfressats! Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
 
Dilluns 12 de febrer………….......................................………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimarts 13 de febrer………….......................................…...17.30 h 
L’hora del conte - Calent, calent! El + nou de la Sala infan�l 
Sessió de contes basats en una selecció de novetats infan�ls 
Amb la Marina i l’Imma 
Edat: famílies amb infants a par�r de 4 anys 

 

Dimecres 14 de febrer………….........................................………. 
Calent, calent! El + nou de la Sala infan�l 
Presentem la guia El + nou d'àudio de la Sala infan!l 

 

 

      AGENDA  D’ACTIVITATS  INFANTILS   

Els Contes per als més pe�ts de la Sala infan�l 

Voleu ajudar-nos a triar les exposicions temà�ques quinzenals del 2018?  
Adreça’t al taulell de la Sala 

I no us oblideu de resoldre l’enigma que us proposem a princi-
pis del mes.  Al taulell de la Sala hi trobareu els tres enigmes 
Par�cipeu i guanyeu premis! 

Dijous 15 de febrer ….…………...........................................17.30  h 
 
 Taller de ciència en família 

La xocolata com aliment 
A càrrec de la professora Rosa M. Valls                                                                          
del Departament de Medicina i Cirurgia de la URV 
Edat: de 8 a 12 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
                                                                 Organitzat per:  

 

Cicle: Ciència i xocolata, del novembre al juny de 2018 
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Dissabte 17 de febrer………….............................................11.30 h  

        BallmanetesBallmanetesBallmanetesBallmanetes 
Tirallongues, moixaines, cançons de bressol i poemes. Els ritmes de la llengua  
Amb la Sílvia Palazón 
Sessió en castellà i català 

Edat: famílies amb infants de 2 a 5 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

 

Dimarts 20 de febrer…………..............................................17.30 h  
L’hora del conte + taller 
La ciutat ens parla... 

Què i qui s’amaga rere el carrer Gasòmetre i el carrer Fortuny de  
Tarragona? Amb l’Imma Pujol i la Marina San José 
Edat: a par�r de 6 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
 
 
 

  Divendres 16 de febrer………….....................................…...17.30 h 
 

   Taller de manualitats 

   L’òpera de Pequín 
   Apreneu a pintar màscares a l’es�l de l’Òpera de Pequín 

   Edat: a par�r de 6 anys.  
   Places limitades. Inscripcions  a la Sala infan�l 

Celebrem l’Any Nou Xinès. L’any del Gos. Del 2 al 23 de febrer 

 

 
Dijous 22 de febrer  …………...............................17.30 h a 18.30 h 
 

Reunió del club de lectura  infan�l Els Barrufadors i Devoradors de libres 
(7-8 anys, 2n i 3r de primària) 
 
Comentem: Peyo. L’aprenent de Barrufet 
 
A càrrec de l’Imma Pujol i la col·laboració de l’Anna Monreal 
 

Cicle trimestral: Juguem amb els clàssics de la literatura infan�l 

Inscripcions a la Sala infan�l 
 

      AGENDA  D’ACTIVITATS  INFANTILS   

 

 

 

11.30 h a 12.30 h Club de lectura Joves Atrapats per la Lectura   
(11 a 14 anys, 6è a 2n d’ESO) 
 
Comentem:  Carlos Ruiz Zafón. Les llums de setembre 

A càrrec de l’Imma Pujol 
Cicle trimestral: Imprescindibles de la Literatura Juvenil 
 
 

13 h Club de lectura juvenil Joves Lectors (+14 anys) 
 
Comentem: Ray Bradbury. Fahrenheit 451 
A càrrec de l’Imma Pujol 
Cicle trimestral: “M'exalta el nou i m’enamora el vell” J.V.Foix 1947 

Divendres 23 de febrer………….……………….…………....17.30 h 
Teatre d’ombres xineses  

El tigre, la guineu i tres monjos xinesos 

Espectacle i taller d’ombres xineses  
Edat: a par�r de 6 anys  
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l  
 
   

       Celebrem l’Any Nou Xinès. L’any del Gos. Del 2 al 23 de febrer   

 
 

Dissabte 24 de febrer………..........................................10 h a 14 h  
 

10 h a 11.15 h Reunió del club de lectura infan�l Girafes i Rats penats                               
(9 a 11 anys, 4t i 5è de primària) 
 
Comentem:   Angela Sommer-Bodenburg ; Amelie Glienker 
   El pe�t vampir 

 
  Jörg Steiner ; il·lustracions Jörg Müller ; Kris Di Giacomo 

  El gran gris 

 
Amb l’Imma Pujol i la col·laboració de l’Eva Gloria 
Cicle trimestral: L’aventura de pensar. Club de lectura infan�l de filosofia 
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Dilluns 26 de febrer ...………….............................................17.30 h  
 

        BallmanetesBallmanetesBallmanetesBallmanetes    La ganona 

 
Tinc un rau rau a la panxulina... Potser �nc ganona... Contes de fruites i altres  
delícies que fan possible el pe�t miracle de créixer cada dia 
Amb l’Eugenia González La Rosa 
Edat: famílies amb infants  de 2 a 4 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

Dimarts 27 de febrer………….............................................17.30 h  
 

35è Laboratori de lletres i imatges  

Ciutats! La Tarragona que somiem les famílies 

Amb l’Imma Pujol i la Marina San José 
Edat: famílies amb infants a par�r de 5 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
Cicle trimestral: Espais urbans. De les ciutats a les cases 
         Inspirats en els laboratoris creats per la Biblioteca Roca Umbert de Granollers 

 

Dijous 1 de març …………..................................17.30 h a 18.30h 
 

Reunió del club de lectura  infan�l Els Barrufadors i Devoradors de libres 
(7-8 anys, 2n i 3r de primària) 
 
Comentem: Enid Blyton. La Jordi es vol tallar els cabells 
 
A càrrec de l’Imma Pujol i la col·laboració de l’Anna Monreal 
Cicle trimestral: Juguem amb els clàssics de la literatura infan�l 

Inscripcions a la Sala infan�l 

Dimecres 28 de febrer …………………...........................17.30 h  
 

Magic Tea & Magic Tales 

Tales and games in English 
Amb la Marian Roland 
Edat: de 5 a 7 anys. Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

 

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

Lot Animals a l’Escola El Miracle 
 

Lots BestiarisBestiarisBestiarisBestiaris    a les escoles de la ciutat de Tarragona  
 

9 BOSSES MUSICALS a l’Escola i Conservatori de Música  

                          de la Diputació a Tarragona 
 
 
 
 
 
 

Divendres 2: P4 de l’Escola El Miracle 

Dimarts 6 : 3r de primària de l’Escola Cèsar August 

Dimarts 13: P4 de l’Escola Pau Delclòs 

Divendres 16: P4 de l’Escola Pau Delclòs 

Dimarts 27: 3r de primària de l’Escola Cèsar August 

Aquest mes ens visiten les escoles...   

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  
 

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 hUp://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA hUp://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRIMONIS  
hUps://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 


