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

Centenari del naixement  
1917-1998 Trobaràs els seus  
llibres a la secció de POESIA 

Gloria Fuertes 

 

 

Dimarts 5 de desembre………………….. 
La Sala infan�l i la Secció Jove us recomana… Lectures  

infanls i juvenils. Disponibles a les xarxes socials i a la Sala 

 

 

 
 

 
 

Dimarts 5 de desembre………………...17.30 h 

Taller de Nadal 
Amb la Marina San José 

Edat: famílies amb infants a parr de 5 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 

 

Dijous 7 de desembre……………........17.30 h 
Juguem sense endolls 
 

Descobreix la secció e jocs de taula de la Sala infanl. 

 Jugarem al Dixit, Story cubes, Scrabble i molts més 

Amb l’Imma Pujol 

Edat: +7 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 
 

 
Dimarts 12 de desembre……….....….17.30 h 
Ballmanetes 

PotetesPotetesPotetesPotetes    
Amb l’Eugenia González 

Edat: famílies amb infants fins a 4 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 

 

 

 

Dijous 14 de desembre………....….17.30 h 
Taller de ciència en família 

El negoci de la xocolata 
Amb la Dolors Setó del Departament de Gesó d’Empreses 

de la URV 

Edat: 9 a 12 anys 

 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 

Organitzat per  

 

Cicle: Ciència i xocolata, del novembre al juny de 2018 

 

Divendres 15 de desembre…….….17.30 h 
Que la força us acompanyi! 2a Trobada de fans d’ 

Acompanyeu-nos en el camí de la Força 

davant l’amenaça del costat fosc 

Els darrers Jedi ja són aquí 

Amb l’Emili Samper 

Edat: fins als 14 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala 

infanl 

Si veniu disfressats o porteu un objecte 

relacionat amb la saga rebreu un 

“premi” 

 

 

Dissabte 16 de desembre….10 h a 13.15 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: Erich Kästner. Emili i els detec�us 
 

A càrrec d’Imma Pujol 
Cicle trimestral:  Els imprescindibles de la  

literatura infan�l i juvenil  

 

12.15 h a 13.15 h Reunió del club de lectura 
juvenil Joves lectors (+14 anys) 
Comentem: Dai Sijie. Balzac i la pe�ta modista 

xinesa 

A càrrec d’Imma Pujol 
Cicle: “M’exalta el nou i m’enamora el vell”  

                        J.V.Foix, 1947 

Vols ajudar-nos a triar les exposicions 

temàques quinzenals del 2018?  

Adreça’t al taulell de la Sala 

El Nadal  
A l’expositor de la sala infan�l hi trobareu tres 

enigmes. Més informació al taulell 



 

 

Dilluns 18 de desembre……….......................... 
No et perdis La  guia de Nadal amb una tria de lectures a 

càrrec dels bibliotecaris de la Biblioteca Pública de Tarragona 

 

Dilluns 18 de desembre……….........….17.30 h 
L’hora del conte 
Quins autors hem felicitat el 2017? + Contes per 

demanar als Reis 

Amb l’Imma Pujol 
Edat: per a tots els públics 

 

Dimarts 19 de desembre………........………….. 
 
 
 
 
 

 

 

Dimarts 19 de desembre………........….17.30 h 
Taller de Nadal  

L’auca, el taller i el tió de NadalL’auca, el taller i el tió de NadalL’auca, el taller i el tió de NadalL’auca, el taller i el tió de Nadal    
Amb el Josep Oriol, de 8 anys 

Edat: Per a totes les edats 

Els nens que vulguin poden portar el seu onet 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infanl 

 

Dimecres 20 de desembre………..... 
L’AMPOLLA DE LES L’AMPOLLA DE LES L’AMPOLLA DE LES L’AMPOLLA DE LES 

RECOMANACIONSRECOMANACIONSRECOMANACIONSRECOMANACIONS.  Vols saber quins són els 

llibres preferits dels nostres lectors? Consulta la 

nostra guia de recomanacions 
 

Del divendres 22 de desembre de 

2017 al 5 de gener de 2018 

Préstec sorpresa a la Sala infanl 

Demana informació al taulell 

Per a totes les edats 

 

Vols ajudar-nos a triar les exposicions 

temàques quinzenals del 2018?  

Adreça’t al taulell de la Sala 
l 

El RACÓ DELS CLUBS de la Sala infan�l 
A l’expositor de la Sala infan�l hi trobareu tres  

enigmes. Més informació al taulell 

 

 

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 

Dissabtes de 10 h a 14 h 
 

WEB hJp://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG CINEMÚSICA hJp://bptbloc.wordpress.com 

BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRIMONIS  
hJps://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 

 

 
 

 

 
 

Lot d’ Àfrica   a l’Escola El Miracle 

 
 

Lot de poesia i poetes a l’Escola Arrabassada  
 

Lot ZOOLÒGIC a l’Escola El Miracle 
 

Lot de fòssils i minerals a l’Escola  PAX   
 

Lot de contes coeducatius al Parc de Nadal 
 

 Lot d’ilililil·lusions lusions lusions lusions a l’Escola Arrabassada 

 
 
 

  
 

 
Divendres 1: P4 i P5 de l’Escola La Salle Tic-Tac  
 

Dimecres 20: 1r i 2n del Cicle forma�u de Grau Superior 

d'Educació Infan�l de l’Aula Magna 

   AGENDA D’ACTIVITATS                        INFANTILS                        DESEMBRE 2017 

Si voleu rebre les ac�vitats al correu electrònic 
 pregunteu al Servei de Préstec. 

Aquest mes ens visiten  
les escoles...   

 

 

Dissabte 23 de desembre…..11.30 h a 13 h 
Reunió del club de lectura Joves atrapats per 
la Lectura (11 a 14 anys, 6è a 2n d’ESO)  
Comentem:  

Robert Ingpen i Michael Lawrence.  

El manuscrit de la tetera 
 

Tami Shem-Tov. La nena dels tres noms 
 

A càrrec de Muntsa Plana 

Cicle trimestral: Pensar en veu alta. Club de lectura de 

pensament filosòfic 

 

Dimecres 27 de desembre……...…..11.30 h 
L’hora del conte 

L’amor de les tres tarongesL’amor de les tres tarongesL’amor de les tres tarongesL’amor de les tres taronges    
Amb l’Imma Pujol 

Edat: a parr de 6 anys 

Cicle: Rondalles 

 

Dijous 28 de desembre……...17.15 h a 19 h 
17.15 -18.15 h i de 18.15 a 19 h Reunió dels clubs de lectura 
infan�ls Els Barrufadors i devoradors de llibres 
(7-8 anys, 2n i 3r de primària) 
Comentem:  

Michaël Escoffier ; Kris Di Giacomo. La veueta 
 

Crisna Pet ; AntongionaJa Ferrari. 

 Digue-l’hi a la mare, digue-l’hi al pare 
 

Amb l’Eva Gloria i l’Imma Pujol 
Cicle trimestral: L’aventura de pensar. Club de lectura 

infan�l de filosofia 

 

I el mes de gener... la Sala infan�l al  
Parc de Nadal de Tarragona 

 

Dimecres 3 de gener…………………18.45 h 
L’hora del conte 

La camisa de l’home feliçLa camisa de l’home feliçLa camisa de l’home feliçLa camisa de l’home feliç    
Amb la Silvia Palazón 

Edat: a parr de 4 anys 

Lloc: Parc de Nadal 


