
Biblioteca Pública de Tarragona,  
Fortuny, 30, 43001 Tarragona 
Telèfons. Informació:  
977 240 331, 977 240 544, 977 248 304  
bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
Horari : 
Dilluns, de 15 h a 20 h  
De dimarts a divendres, de 10 h a 20 h   
Dissabtes, de 10 h a 14 h 

El Serrallo vist pels escriptors,  
una ruta literària 
Elaborada per la Biblioteca Pública de 
Tarragona i el Museu del Port 
 

Ens aproparem, a través de la lectura en veu 
alta, al patrimoni immaterial del Serrallo.  
Ho farem a través de les veus d’historiadors, 
novel·listes,  cronistes i poetes tarragonins, i 
d’arreu; cadascun amb una de pròpia. 
 

 
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA https://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRIMONIS 
https//bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

DESCOBRIM EL  
SERRALLO 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Grup de treball dels centres educatius ILEC-Tarragona Centre 
i la Biblioteca Pública de Tarragona 

Curs 2018/2019 

5 d’abril. Institut Sant Pere i Sant Pau: 3 grups de 4t d’ESO  
= 85 alumnes 
 

9 d’abril. Institut Martí i Franquès: 5 grups de 1r d’ESO  
= 96 alumnes 
 

11 d’abril. Institut Pons d'Icart: 3 grups d’ESO  
= 90 alumnes 



Llegim i regalem poesia! 
 

DIJOUS 21 DE MARÇ  a la Plaça de la Font 
 

Dia Mundial de la Poesia 
 
 

 
Les escoles construiran unes capsetes decorades que portaran 
un poema a dins, de la seva elecció, i que seran regalades als 
ciutadans per tal de fer arribar la poesia a tothom. 
L’eix temàtic de l’activitat és el mar. 
 

El programa de l’acte inclou la participació dels alumnes: 
 
  Lectura de la poesia del Dia Mundial de la Poesia 2019:  

Música de l’ànima de Rosa Fabregat. 
 Lectura i enganxada de poemes a la proa d’un vaixell 

construït per l’IES Pons d’Icart per part de diferents alum-
nes. 

 Cantada de l’havanera “La Gavina”, a càrrec de l’alumnat 
de l’IES Pons d’Icart que convida a tothom a sumar-s’hi. 
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 LABORATORI DE LLETRES I IMATGES: El Serrallo en blanc i 

negre. A càrrec d’Imma Pujol, bibliotecària de la Sala Infantil 

 

1 i 8 de febrer. Pràctiques. 2 grups de 2n de Primària = 50 alumnes 
6 de març. El Miracle: 1 grup de 4t de Primària = 15 alumnes 
8 i 27 de març. Pau Delclòs: 2 grup de 3r de Primària = 46 alumnes 
26 d’abril.  Escola Tarragona. 1 grup de 4t Primària = 14 alumnes 

Descobrim el Serrallo 
Projecte: coneixem el barri mariner de la ciutat 
Enguany les escoles i els instituts de Tarragona en acostem al barri mari-
ner del Serrallo per descobrir-ne la seva història, les seves activitats i     
característiques. 

FESTA FINAL DE PROJECTE 
Tots els centres educatius ens trobem a la Pèrgola del Serrallo per  
compartir allò après d’una manera lúdica i festiva en un acte de cloenda. 

29 de maig a la Pèrgola del Serrallo = 200 alumnes 

TALLER i PASSEIG AMB BARCA.  A càrrec del Museu del Port  
El Museu ens ofereix un taller didàctic per treballar l’art de la pesca i el vo-
cabulari mariner propi dels serrallencs. L’activitat es complementa amb un 
passeig en barca. 

 Institut Pons d'Icart: 4 grups de 3r d’ESO = 120 alumnes 
 

 Institut Martí i Franquès: 8 grups de 1r d’ESO, i 6 grups de      
3r  d’ESO = 420 alumnes 

LOTS DE LLIBRES I ALTRES MATERIALS 
 

Des de la Sala Infantil de la Biblioteca, s’elaboren un 
total de 22 lots al voltant del Mar, el Serrallo i la Poe-
sia per prestar-los a les escoles i instituts que partici-
pen al Grup de Treball Biblioteca i Escola/ Pla d’En-
torn. 


