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CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

 

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30 - 43001 Tarragona 
 
Telèfons. Informació:  
977 240 331, 977 240 544 
bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
 
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat  
 
BLOG BIBLIOTECA & TGN:  
https://bibliotecaiciutat.wordpress.com 
 
 

Per a les escoles i  

llars d’infants: 
 
VISITES ESCOLARS dins el curs escolar.  

CARNET INSTITUCIONAL amb la possibilitat 

de prestar un nombre més elevat de material i 

durant un període més llarg de l’habitual. 

LOTS A MIDA. Preparem lots adaptats a les 

necessitats dels mestres i educadors. 

 

SERVEIS  
 

Per als infants i  

les seves famílies:   
 

CARNET DE BIBLIOTECA  

Els infants poden disposar del carnet infantil a 

partir del primer dia de vida.  

Demaneu al taulell el vostre lot de  

benvinguda que inclou una selecció de  

materials adreçats als més petits. 

 

PRÉSTEC:   

 

 

LECTURA A L’ESPAI DE LA BEBETECA: 

La Bebeteca disposa de mobiliari adequat i  

accessible. 

 

ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA 

Programació de sessions de contes 

(ballmanetes), titelles, tallers i xerrades per a 

fer conèixer el fons de la Bebeteca. 

 

GUIES DE NOVETATS, TEMÀTIQUES I 

#BiblioRecomanacions  a les xarxes  

socials. 

Per a més informació consulteu la 
guia de la Sala infantil 

SALA INFANTIL 

Quan la lectura és 
mirar, tocar i  
escoltar 
 
 

Un servei per a  

famílies amb nadons  

i infants de 0-3 anys 

15 llibres, 5 revistes 

 5 DVDs i 5 CDs 

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


REVISTES:  

Poppi 

Tatano  

Piu-piu 

 
 

Per a les famílies: 
 

SECCIÓ ‘FAMÍLIES’ amb llibres sobre 

nutrició, educació, embaràs, part... per a  

ajudar als pares i mares en la criança. 

 

SECCIÓ DE CANÇONS DE BRESSOL I 

JOCS DE FALDA 

 

REVISTES.  A l’àrea de revistes hi podeu  

trobar: 

Ara Criatures  

Ser Padres 

Mi bebé y yo 

Viure en família 

        ...  

QUÈ ÉS LA  
BEBETECA? 
 

És un espai de lectura per tal  

que els infants a partir dels primers mesos:  

 es familiaritzin amb el llibre i el  seu ús 

 s'iniciïn en l’ús de la biblioteca 

 tinguin l’oportunitat de descobrir el 

gust per a la lectura 

 
 

 Els infants sempre han d’estar 

acompanyats d’un adult  

responsable. 

 L’adult ha de vetllar perquè  

l’infant tingui una actitud  

respectuosa i tranquil·la  

envers els materials i l’espai.   

 Podeu perllongar l’estada  

durant el temps que l’infant 

sigui capaç de mantenir  

l’atenció. 

 No es pot menjar ni beure. 

 El personal de la Sala infantil, 

amb una bibliotecària al  

capdavant, us assessorarà en 

qualsevol moment. 

Per als infants: 

 
LLIBRES amb el pictograma 

  

 

cançons de bressol  

llibres rimats  

Llibres de coneixements 

àlbums il·lustrats 

contes populars 

    Imatgiaris ... 
 

de diferents mides, formes, colors i textures  

(de cartró, de roba, de plàstic, tàctils,  

desplegables, sonors...).   

Altres materials: 
 

MÚSICA I PEL·LÍCULES: CDs de cançons de 

bressol, música clàssica, rock... i DVDs. 

 

 

QUINS MATERIALS HI PODEU  
TROBAR? 

Recordeu que... 


