
 

PLACES LIMITADES 
 

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  

 

Per molts anys i 
molt d’art! 

 
 
  

 Primavera 2018 

           Coordinen: 
  Imma Pujol  amb la col·laboració 

de la  Silvana Ribelles i  
la Gemma Benito   

Edat: nens i 
nenes de  
2n i 3r de 
primària 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl


A quest trimestre 
proposem als clubs de lectura 
infantils de 7 a 8 anys un nou 

itinerari trimestral que 
treballarem des del punt de 

vista artístic.  Un breu però intens recorregut pel món 
dels contes i de l’art que ens portarà tot jugant a 
descobrir la feina dels il·lustradors i creadors que 

s’amaguen darrere un llibre. 

Bon viatge! 

CLUB DE LECTURA INFANTIL 

ELS BARRUFADORS I DEVORADORS DE LLIBRES 

 

 

 

2n i 3r de primària 

Joan Faldilles ; Armand.  
Cançó de bressol per a un huracà i altres 
contes dormilegues    Blau 100 
Àlbum il·lustrat de dos autors tarragonins que re-
cull vuit contes amb un motiu comú: el son.  
Un llibre per compartir i gaudir en família on la lec-
tura hi és molt present: en el text i en el dibuix. Una 
delícia que ens té el cor robat! 

Michael Ende ; Jindra Capek. El secret de la 
Lena   Blau 25 
La Lena està tipa que els seus pares no li deixin fer el 
que vol i decideix anar a veure una fada perquè 
l’ajudi. D’aquesta manera aconsegueix fer un  
encanteri que fa que els seus pares s’encongeixin...   

Pere Calders ; Pep Boatella. El barret prodigiós i 
la barraca dels monstres  Verd 121 
El dia que una nena va entrar d’amagat a la cambra de 
jocs del seu germà per tocar el timbal del seu germà 
van passar dos fets increïbles...  
Una història d’amor i cavallers amb tota la màgia del 
millor Calders per compartir en família. 


