
 

 

 

 

 

VISITES GUIADES  

PER A ESCOLARS i 

INSTITUTS 

 

Programa de visites escolars  
adaptades als diversos nivells 
dels grups: 
 

 Educació infantil i primària 

 Secundària 

 Batxillerat 

 Estudiants universitaris 

 Escoles d’educació especial 
i grups amb risc d’exclusió 
social 

SECCIÓ de TARRAGONA 
 

Treballs de recerca.  
Orientem els alumnes en els 
seus treballs d’àmbit local. 
 
Base de dades de  
Premsa Local i Comarcal 
 

Servei gratuït d’informació 
que dóna accés als buidats 
de premsa local i comarcal 
des de l’any 1997. 

LOTS 
 

Lots de coneixements i ficció 
per treballar als centres amb 
alumnes de Primària fins  
a Batxillerat.  
 

Lots per fer Clubs de Lectura 
al vostre centre, incloent-hi lots 
d’autors locals.  
 

També fem lots a mida segons 
les vostres necessitats: de  
llibres, pel·lícules, còmics,  
música, revistes, etc. 

CLUBS i ACTIVITATS  
D’ANIMACIÓ A LA  
LECTURA 
 

Els Clubs de lectura infantils i 
juvenils són un servei per fer 
arribar la lectura als més joves 
(dels 5 als 16 anys). 
 

Aquest mes felicitem... 
Cada trimestre felicitem a un 
autor o il·lustrador de la literatura 
infantil i juvenil i exposem la  
seva obra. A més, preparem lots 
de cada autor per emportar-vos 
en préstec i gaudir-los en família. 

 

LECTURES  
OBLIGATÒRIES 
 

Préstec de les lectures  
obligatòries i ara també en  
format electrònic a través de  
la plataforma Biblio Digital. 

CARNET  

INSTITUCIONAL 
 

Amb el carnet institucional  
facilitem que les entitats i els 
centres educatius pugueu  
emportar-vos en préstec un 
nombre de materials més ampli 
i durant un període de temps 
més llarg. 
 
A través del préstec  
interbibliotecari gratuït,  
podreu disposar dels llibres  
i materials d’altres biblioteques 
del Servei de Lectura Pública. 
 
També us oferim un servei  
de desiderates perquè ens  
proposeu la compra de llibres, 
música o cinema. 

 

ZONA JOVE 
 
 

Espai destinat a destacar les 
lectures més noves per a 
un públic adolescent. Inclou 
novel·la en català, castellà i 
poesia. 

BIBLIOTECA INCLUSIVA 
 

Oferim un fons que inclou 
materials adreçats a  
diferents necessitats  
lectores: lectura fàcil, lletra 
gran, llengua de signes,  
braille... 
 
A més a més, disposem de 
materials per aprofundir en 
temes d’inclusió. 

 

Un equip de bibliotecaris 
us documentarà i orientarà en 
qualsevol demanda informativa 
que ens plantegeu. 

 

ZONA ESO i  
ZONA BAT 
 

Secció de reforç amb una  
col·lecció de documents, 
llibres i materials audiovisuals 
per a alumnes i professorat. 

 

Ordinadors amb accés a  
Internet i ofimàtica.  
Accés gratuït a la xarxa Wi-Fi.  
Préstec de portàtils i tauletes. 
Servei de fotocòpies. 

IDIOMES 
 

Secció formada per tot tipus 
de materials de suport a 
l’aprenentatge de llengües. 

RECOMANACIONS 
 

De forma periòdica fem  
recomanacions de lectura i 
temàtiques per a diferents 
edats.  
 

Seguiu-nos a les xarxes 2.0 

GUIES 
 

Reculls de recursos per  
aprofundir en temes d’actualitat, 
anys internacionals, etc.  
Consultables en línia a la Web  
de la Biblioteca. 

La Biblioteca, eina de  

suport i aprenentatge per 

a docents i alumnes 

SERVEI  
D’INTERNET, WI-FI 

ORIENTACIÓ  

BIBLIOGRÀFICA 



GRUP DE TREBALL  
BIBLIOTECA I ESCOLA 

 

Des de l’any 2015 treballem junt amb mestres i professors 
per definir accions concretes que millorin els serveis i els 
recursos que la Biblioteca ofereix a tots els cicles educatius. 

Cultura. Biblioteques 

Biblioteca Pública de Tarragona 

Fortuny, 30 

43001 Tarragona 
 

Telèfons Informació: 977 240 331 / 977 240 544 / 977 248 304  

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 
 

HORARI 

De dilluns a divendres de 10 h a 20 h 

Dissabte de 10 h a 14 h 

 

 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRIMONIS 

https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
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CATÀLEG de SERVEIS a la 

COMUNITAT EDUCATIVA  

de la Biblioteca Pública de 

Tarragona 

c 

http://twitter.com/bibliotgn
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Tarragona-112379468786276/
http://instagram.com/bibliotgn

