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Biblioteca Pública de Tarragona,   

Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

 

Telèfons. Informació: 977 240 331,  

977 240 544 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

HORARI: 

De dilluns a divendres de10 h a 20 h  

Dissabte de 10 h a 14 h  

 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG BIBLIOTECA & TGN  

https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

ALTRES LOTS  

Àlbums  
memòria 
històrica 

El Serrallo 

Àlbums 
il·lustrats 

 

Disposem d’una àmplia col·lecció de textos 
teatrals d’autors clàssics i contemporanis, tan 
del país com internacionals, traduïts a la      
llengua catalana.  

Teatre 

Cinema 

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


QUÈ SÓN I  
COM DEMANAR-LOS  

 
 A la Biblioteca disposem de lots de  

material (llibres, CDs, DVDs...) que 
Çprestem a les entitats i centres  
educatius amb la finalitat de fomentar la 
lectura, l’aprenentatge i l’esperit crític. 

 
 Per poder-se’ls endur en préstec, cal que 

el centre disposi del carnet institucional. 
Si no el té, envieu-nos una sol·licitud 
emesa pel seu responsable, fent-hi  
constar el nom, cognoms i DNI de les  
persones autoritzades a fer ús el carnet. 

 
 El període de préstec és de 3 mesos. 
 

 Consulteu la relació de lots al nostre web: 
        https://tuit.cat/k10Lm  
 
 Demaneu els lots al taulell de préstec,  

a la Sala infantil i juvenil o al correu:         
bptarragona.cultura@gencat.cat 

LOTS A MIDA  LOTS de ficció 
( Novel·la i còmics ) 
CLUBS DE LECTURA 

 
No trobeu allò que us fa falta? 

 

Expliqueu-nos les vostres necessitats! 
 

Els bibliotecaris elaborarem una selecció 
acurada de materials relacionats amb el  
tema que us interessi treballar a l’aula, 
adaptats al nivell 
dels alumnes. 

El lot inclourà el llistat dels libres que s’entreguen 
perquè en pugueu portar un bon control.  
En cas d’extraviar-ne algun, el centre serà el   
responsable de reposar-lo. 

 

Ideals per organitzar els vostres propis 
clubs de lectura. Els lots de ficció inclouen 
títols de diversos gèneres en llengua  
catalana, castellana, anglès i francès. 
 
Els lots estan formats per un mínim de 5 
exemplars, i n’hi ha per a públic adult i 
també per a infants i joves. 
 
Consulteu els títols i les seves                 
característiques al següent enllaç: 
 

             https://tuit.cat/8Pd1l 

Un cop confeccionat, 
us avisarem perquè el 
vingueu a recollir i us 
el prestarem al carnet 
institucional.  

https://tuit.cat/k10Lm
mailto:bptarragona.cultura@gencat.cat
https://tuit.cat/8Pd1l

