
 

    

BIBLIOTECA i ESCOLA 
2019 / 2020 

 

La Biblioteca, eina de suport i aprenentatge 

per a docents i alumnes 
 

CONCERTEU LA VOSTRA VISITA!  

 

 

BAT 



Sessions formatives 

Què cal fer per ser usuari? 
 

.Coneix els requisits per tenir el carnet únic de les biblio-
teques públiques de Catalunya. 
 
.Condicions del préstec, horaris, bústies, préstecs en  
xarxa... 

 

.Descobrim les possibilitats de l’ARGUS, el catàleg únic 

de les Biblioteques de Catalunya. 

 

 .Orientacions de cara al Treball de Recerca. 

 

BENVINGUTS 

Voleu ser 

usuaris? 

 

.Funcionament del servei de reserves 

.Préstec interbibliotecari 

.Suggeriments de compra 

VULL UN  

LLIBRE QUE 

NO ÉS A LA 

BIBLIOTECA 

 

EXPLOREM 

EL CATÀLEG 
de cara al  

TREBALL DE 

RECERCA 

 

Descobrim  

els SERVEIS i 

els ESPAIS de 

la Biblioteca 

 

.Serveis presencials i virtuals:  Wi-fi, ofimàtica,  préstec 

de portàtils i tauletes, diaris i revistes, secció de Tarra-

gona, pròrroga de préstecs, reserva de documents… 
 

.Espais i fons: Secció Jove. Secció Còmics. Presentació 

de novetats. 

Servei de préstec en línia de llibres electrònics, revistes i 

pel·lícules per als usuaris de les Biblioteques Públi-

ques de Catalunya. Us ensenyem com activar-lo: 

http://catalunya.ebiblio.es/es/ 



Hi trobareu llibres de reforç i materials per 
preparar la selectivitat.  
 

Accés a revistes i diaris, i a la base de dades de text com-
plet que recull notícies sobre les comarques de TGN. 

 

Àrea destinada al públic més jove. Inclou:  
novel·les i poesia. A la planta baixa hi trobareu la 
secció de còmics. 

Fons especialitzat en les comarques de Tarragona. Base 
de dades de Premsa Local i Comarcal. Orientem els alum-
nes en els seus treballs de recerca en l’àmbit local. 

 

Practica amb la Web, els blogs i les xarxes socials de la 
Biblioteca. 
 

Informa’t de totes les ACTIVITATS a través del FB o bé 
per correu electrònic omplint una butlleta. 

Ampli fons de música i pel·lícules de tots els estils i gène-
res. També seccions específiques i recomanacions de 
qualitat. Fem lots de cinema i música a mida! 

 

ZONA JOVE  

 

ZONA BAT 

 

HEMEROTECA 

SECCIÓ DE 

TARRAGONA 

BIBLIOTECA 
2.0  i 

ACTIVITATS 

CLUBS DE  
LECTURA 
novel·la  

i 
còmics 

 

CINEMA  

I MÚSICA 

 

.Què són? Els formen joves que llegeixen una mateixa 
lectura individualment (que facilita la Biblioteca) per des-
prés comentar-la entre tots. Les reunions són mensuals. 
 

.Com inscriure’s? Presencialment a la Biblioteca, tru-
cant per telèfon o per correu electrònic. 
 

.Préstec de lots, incloent lots d’autors locals juvenils. 
 

.Assessorament per si voleu crear un club al vostre cen-
tre. 

 



CONEIXEMENTS 

La Biblioteca, un recurs per a mestres, pares i joves! 

Per a pares i docents: Secció C-159 Adolescents 

Per a joves:  

Zona BAT 

 

Aquestes novel·les han estat premiades pels nostres clubs de lectura  

juvenils (de 12 a 18 anys) el curs 2018-2019. 

Cada mes recomanem lectures juvenils  

que trobareu la zona de JOVES  

David Lozano  

Desconeguts 
Edebé, 2018  

 JN LOZ 
Premi  Edebé 2018 

 

NOVEL·LES 
ZONA JOVE 

Iván Ledesma 

Negorith 
La Galera, 2018 
JN LED 
Premi Joaquim  
Ruyra 2017 



A la planta baixa hi trobareu una àmplia secció de còmics i novel·la gràfica: 

còmics europeus, manga i les darreres novetats en aquest gènere.  

Nazisme La  
llegenda 

de la  
balena 
blanca 

Història de 
l’art amb  
humor 

Biografia 

Les podeu consultar a la Biblioteca o des de la nostra Web:  
http://scur.cat/FG5B5C 

GUIES de novetats, poesia,  

 literatura fantàstica...  

Per estar al dia de les novetats literàries 

 

CÒMICS i NOVEL·LA GRÀFICA 



Bibliografia bàsica de Cultura LGBTI  
 
Publicada pel Servei de Biblioteques. Conté les darreres novetats i    
inclou llibres per adults, joves i infants de coneixements, ficció, còmics, 
pel·lícules i recursos electrònics.  
 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/
Bibliografia-basica-de-cultura-LGBTI 

La Base de Dades de Premsa Local i Comarcal (BDP)  
 
És una base de dades documental i gratuïta, actualitzada diàriament i 
que conté notícies publicades a la premsa (local, comarcal i nacional) 
sobre fets i esdeveniments considerats de relleu a la demarcació de 
Tarragona. 

http://bkmpremsa.cultura.gencat.cat/recull/ 

Centre d’Interès d’Aprenentatge de llengües 

Amb una àmplia col·lecció de llibres, audiovisuals i cursos per aprendre 
llengües.  
També disposem de novel·les en diferents idiomes i de diferents nivells. 

 

Us pot interessar... 



 

CINEMA, DOCUMENTALS, MÚSICA... 

La Secció de Cinema i Música (primera planta) disposa d’un ampli 

fons audiovisual format per CDs i DVDs: pel·lícules i documentals.  

Si disposeu del Carnet institucional podeu 

utilitzar el servei de préstec de lots de     

llibres de coneixements, de ficció,    

música i pel·lícules.  

 

LOTS de llibres i pel·lícules  
de suport a l’aula 

No sabeu quina pel·lícula projectar a l’aula? Demaneu-nos assessorament! 

Expliqueu-nos què necessiteu i us fem un lot a mida! 



Podeu concertar la vostra visita: 
• Per telèfon: 

  977 24 03 31 - 977 24 05 44  
• Per correu electrònic:  

bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
 

Voleu que els vostres alumnes tinguin el carnet  
de la Biblioteca el dia de la visita i activar el 
servei e-Biblio?  
Contacteu amb nosaltres i us explicarem com fer-ho 

 
 

La Biblioteca també us ofereix: 
 

• Carnet institucional a nom del centre. Dóna dret a 
emportar-se fins a 65 unitats: 30 llibres, 15 CDs, 15 
DVDs i 5 revistes, durant un màxim de 30 dies 

 

• Enviar-vos per correu electrònic les darreres no-
vetats en educació i literatura juvenil 

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 i  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 http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG    CINEMÚSICA  http://bptbloc.wordpress.com 

BLOG BPT&TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
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