
 

 

 

 

 

 

 

 

          Per a fer un bon ús de  

        la Bebeteca i de     

        la Sala infantil…  

Sessió de contes  mensual per als més petits  

Secció Pares i Fills 
DVDs infantils 

CDs cançons de bressol, contes, música clàssica 

Secció Bebeteca de llibres per als més petits 

Biblioteca Pública  
de Tarragona 
C. Fortuny, 30           
43001-TARRAGONA 
Telèfon: 977 240331   
     

HORARI: 
Dilluns de 15 h a 20 h 
Dimarts, dimecres i dijous de 10 h a 20 h 
Divendres d’ 10 h a 19 h 
Dissabtes de 10 h a 14  h 

Facebook Twitter Bloc  Issuu    YouTube Picassa 

WEB 
http://
bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOC CINEMÚSICA 
http://bptbloc.wordpress.com 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

HORARI D’ESTIU (JULIOL-SETEMBRE) 
Dilluns de 15 h a 20 h 
Dimarts i dijous de 10 h a 20 h 
Dimecres  i divendres de 10 h a 15 h 
Dissabtes tancat 



Per a fer un bon ús de la Bebeteca i de la Sala infantil…  

La Bebeteca i la Sala infantil  
 

són… 
 

un lloc per iniciar-se en la lectura i en l’ús de la  

biblioteca pública. 

 

 

La Bebeteca  S’adreça als infants de 0 a 4 anys, 
sempre acompanyats d´un adult. 

 

Té com a finalitat: 

-que el nen i els pares es familiaritzin 
amb els contes.   

-s’ inicïin en l’ús de la biblioteca i en 
compartir espais i materials comuns 
a tothom.   

Recordeu que… 
 

-Els petits SEMPRE han d’estar 
acompanyats per un adult, que és 
el responsable d´ensenyar als nens 
i nenes el bon ús d´aquest espai i 
dels materials.  

 

-Per tant, no podeu deixar els in-
fants sols en cap moment. 

  

-No esteu més temps del que els 
nens siguin capaços de mantenir 
l’atenció.  

 

-La sala infantil no és un lloc de ter-
túlia.  

Recordeu que esteu compartint 
l´espai amb altres lectors.  

 

 - No es pot menjar ni beure. 

 El personal de l’àrea infantil us assessorà en qualsevol moment 


