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La Biblioteca, eina de suport i aprenentatge 

per a docents i alumnes 
 

 

CONCERTEU LA VOSTRA VISITA!  

ESO 



Sessions formatives 

Descobrim  

els SERVEIS i 

els ESPAIS 

de la  

Biblioteca 

 

 EXPLOREM  

 EL CATÀLEG 

 

PART  

PRÀCTICA 

  

BENVINGUTS. 

  Voleu  

ser usuaris? 

Què cal fer per ser usuari? 

.Requisits per tenir el carnet únic de les biblioteques públiques 

de Catalunya. 

.Condicions del préstec, horaris, bústies, préstecs entre biblio-

teques… 

 

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

tàtils i tauletes, diaris i revistes, secció de Tarragona, pròrroga 

de préstecs, reserva de documents… 
 

.Espais i fons 

 

Coneguem les possibilitats de l’ARGUS, el catàleg únic de 

les Biblioteques de Catalunya, segons el nivell del grup que 

ens visita. Com el podem consultar des de casa i des de la Bi-

blioteca. 

1r i 2n ESO: La secció de ficció i còmics de la Sala infantil i 

de la Secció Jove. Presentació de les lectures més interes-

sants. Aprenem a cercar al catàleg 
 

3r ESO: Aprenem a cercar al catàleg; Com activar el servei 

de préstec de llibres electrònics eBiblio 
 

4t ESO: Aprofundim en la cerca al catàleg; Orientacions de 

cara al Treball de Recerca; Com activar el servei de préstec de 

llibres electrònics eBiblio  



Hi trobareu els llibres de reforç de les matèries.  
Adreçats a alumnes i professors.  
També tenim les lectures obligatòries del vostre cicle. 

Àrea destinada al públic més jove, que inclou les novel·les i 
la poesia més actual. La secció de còmics la trobareu a la 
planta baixa. 

Lots de llibres i pel·lícules que us podeu emportar a   
l’escola per treballar diferents matèries d’una manera dife-
rent. També fem lots a mida de les vostres necessitats. 

 

Practica amb la Web i els blogs de la Biblioteca, xarxes so-
cials (Facebook, Twitter, Instagram).  
Informa’t de totes les ACTIVITATS a través del FB o bé per 
correu electrònic omplint una butlleta. 

 

.Què són? Els formen joves que llegeixen una mateixa 
lectura individualment (que facilita la Biblioteca) per després 
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. 

ZONA  
ESO 

Ampli fons de música i pel·lícules de tots els estils i gène-
res. També seccions específiques i recomanacions al blog 
CINEMÚSICA: http://bptbloc.wordpress.com 

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/ 

ZONA  
JOVE 

 

LOTS 

 

BIBLIOTECA 

2.0 i  

ACTIVITATS 

CINEMA  
i 

MÚSICA 

CLUBS DE 
LECTURA  
 novel·la  
còmics 

 



50 anys de l’arribada de l’home a la lluna 

 

CONEIXEMENTS I FICCIÓ 

El 20 de juliol de 1969, tres astronautes van arribar 

per primer cop a la Lluna: Neil Armstrong, Buzz 

Aldrin i Michael Collins. A la Biblioteca hi podeu 

trobar molts llibres al voltant d’aquesta efemèride. 

 

CÒMICS i ÀLBUMS IL·LUSTRATS 

Disposem d’una àmplia secció de còmics: europeus, 

manga i les darreres novetats del gènere 

Àlbums il·lustrats. Temps per a gaudir i reflexionar 



La Secció de Cinema i Música (primera planta) i la Sala infantil dis-

posen d’un ampli fons audiovisual format per CDs i DVDs: pel·lícules i 

documentals.  

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

Per a pares i docents:  

Secció C-159 Adolescents 

Per a joves:  

Zona ESO 

 

CINEMA, DOCUMENTALS, MÚSICA... 

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



Treballem per ser biblioteca inclusiva! 

Si disposeu del Carnet institucional podeu utilitzar 

el servei de préstec de lots de llibres de  

coneixements, de ficció i pel·lícules.  

 

 

Amb el carnet d’usuari de les biblioteques públiques 

catalanes podreu accedir des del vostre mòbil o taule-

ta a obres de ficció i no ficció per a públic adult, jove i 

infantil. També a revistes i pel·lícules. 

 

LOTS de llibres i pel·lícules 

de suport a l’aula 

A la Biblioteca disposem de llibres adaptats a dife-

rents necessitats lectores i de comprensió:  
 

Lectura Fàcil, contes adaptats al llenguatge de  

signes, per a nens amb TDAH o Asperger... 
 
 

Consulteu la guia El calaix de la diversitat: recursos per a infants i joves 

amb discapacitat que conté 27 novel·les juvenils, 10 pel·lícules, en-

tre altres recursos: http://scur.cat/HH0L2K 

Expliqueu-nos què necessiteu i us els fem a mida. 



 

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

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

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

Cada mes, lectures juvenils al Facebook  

i a la zona de JOVES (primera planta). 

Ivan Ledesma 

Negorith 
La Galera, 2018 
JN LED 
Premi Joaquim Ruyra 2017 

 

NOVEL·LES 
ZONA JOVE 

 

GUIES de novetats, poesia,  

literatura fantàstica... 

Per estar al dia de les novetats literàries 

David Lozano  

Desconeguts 
Edebé, 2018  

 JN LOZ 
Premi Edebé 2018 



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 empor-
tar-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 novetats 
en educació i literatura juvenil 
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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 
 

 


