
    

PLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADES    
    

INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala infantil 
 

També per:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

Biblioteca Pública de Tarragona,  Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544, 977 248 304  

c.e.: 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 

 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG    CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 

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

 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

    
 

CLUB DE LECTURA INFANTIL  

    
Els imprescindibles Els imprescindibles Els imprescindibles Els imprescindibles     

de la LiJ de la LiJ de la LiJ de la LiJ     
literatura infanitl i juvenilliteratura infanitl i juvenilliteratura infanitl i juvenilliteratura infanitl i juvenil    

    TARDOR 2017TARDOR 2017TARDOR 2017TARDOR 2017    

        Coordina:Coordina:Coordina:Coordina:    

        Imma Pujol Imma Pujol Imma Pujol Imma Pujol     
 

Edat: de 
9 a 11 
anys 



EEEE    l club de lectura 

infan�l Els imprescindibles de 

la LIJ us proposa un i�nerari 

trimestral per algunes de les 

millors obres de la literatura 

universal adreçades als nois i noies de 9 a 11 anys. 

Aquest pe�t recorregut amb només tres clàssics és  un 

pe�t tastet que ens portarà també a descobrir altres 

obres, algunes de tan interessants com les lectures 

triades.  

Un bon punt de par�da per conèixer la literatura 

infan�l i juvenil a través d’obres de qualitat.  

Bon viatge! 

CLUB DE LECTURA INFANTILCLUB DE LECTURA INFANTILCLUB DE LECTURA INFANTILCLUB DE LECTURA INFANTIL    
GIRAFES LECTORES I RATS PENATS LECTORSGIRAFES LECTORES I RATS PENATS LECTORSGIRAFES LECTORES I RATS PENATS LECTORSGIRAFES LECTORES I RATS PENATS LECTORS    

DISSABTE 25 de NOVEMBRE de 10 h a 11.15 h 

DISSABTE 23 de DESEMBRE de 10 h a 11.15 h  

DISSABTE 28 d’OCTUBRE de 10 h a 11.15 h 

4rt i 5è de Primària 

Astrid Lindgren. Pippi Calzaslargas.  
“...La gent tocada i posada diu que té una força ex-

traordinària, una llengua men�dera i una manera 

de viure excepcional. Bah! Tothom podria fer el 

que fa la Pippi si en comptes d'avorrir-se es deci-

dissin a passar una aventura cada dia...” 

J.K. Rowling. Harry Po�er i la pedra filosofal 
“Jo em pensava que era un noi normal i corrent, 

molt més que el meu cosí Dudley, fins que vaig rebre 

la carta que em convidava a l’escola de bruixeria 

Hogwarts, l’internat on tots els mags d’Anglaterra 

segueixen els seus estudis...” 

Erich Kästner. Emili i els detec�us 
“...El dia que la mare va decidir que havia d’anar tot 

sol a Berlín amb aquell horrible ves�t de mudar ja 

vaig tenir la intuïció que allò era la meva prova de 

foc...” 

Teresa Duran i Marta Luna. Un i un... fan cent. La Galera 


