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Encoratgem a les famílies a acompanyar els seus  
fills en la descoberta de la Biblioteca i en el  

foment de la lectura. 

           Sala   
  infantil 

CREIXEU amb nosaltres escoltant,  
llegint, jugant, cantant, aprenent, dibuixant, creant...  
 

 Ballmanetes: contes per a bebès fins a 3 anys. 
 

 L'hora del conte, contes a partir de 4 anys. 
 

 Magic tea and magic tales, contes per aprendre anglès. 
 

 Clubs de lectura infantils i juvenils, de 5 a 16 anys. 
 

 Laboratoris de lletres i imatges, tallers de lectura i  

    creativitat adreçats a les famílies. 
 

 Revetlla familiar de Sant Jordi, 20 d’abril, amb contes,  
    música, teatre... i la participació d’entitats i associacions de 

    la ciutat. 
 

 Cicles de contes familiars en col·laboració amb entitats de 

la ciutat: 

    -La Memòria dels pescadors, activitats de recuperació i 

    difusió del  patrimoni marítim amb el Museu del Port de 

    Tarragona. 

   -Al compàs dels contes, activitats de difusió de la  

    música amb l'Escola Conservatori de Música a Tarragona. 

 

 

 

 

 

 
 

Si esteu interessats en rebre informació sobre les activitats infantils ompliu una butlleta que us 

donaran al taulell de la Sala infantil o envieu-nos un c.e.  bptarragona.cultura@gencat.cat   

Il·lustració  
d’Elisabet Llaberia 

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 de 10 h a 20 h  

Dissabte de 10 h a 14 h 
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WEB http://

bibliotecatarragona.gencat.cat 
 

BLOG BIBLIOTECA & TGN  

https://

bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

mailto:bptarragona.cultura@gencat.cat
http://twitter.com/bibliotgn
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Tarragona-112379468786276/
http://instagram.com/bibliotgn


 Com? Cal emplenar l'imprès de sol·licitud de carnet, i pre-

sentar el DNI/NIE o passaport (original, no fotocòpia) de la 

mare, pare o tutor legal. És gratuït i és vàlid per a la resta de 

biblioteques públiques de Catalunya. 

 El carnet infantil és fins als 13 anys. 

 Us podreu endur fins a 30 documents durant 30 dies. 

(renovables): 
 

   llibres      DVD              CD             revistes           

Feu-vos el carnet infantil 

Trobareu... 

 llibres, revistes, música, pel·lícules per a totes les edats i gus-

tos. 

 accés a Internet per a buscar informació. 

treballs escolars, aprendre i fer créixer el gust per la lectura. 

 

 

 

 

 L'àrea de coneixements per temes, com ara les                  

matemàtiques, la història, els animals, els esports... 

 

 

  L'àrea de ficció per edats: 

 Fins a 3 anys. Gomet bebeteca 

 De 3 a 5 anys. Gomet vermell 

 A partir de 6 anys. Gomet blau 

 A partir de 8 anys. Gomet verd (inclou la secció de     

còmics) 

 A partir de 12 anys. Gomet + Secció Jove 

(Planta primera) 

Agrupem alguns temes en centres d'interès: Nadal, Sant Jordi,  

Idiomes, Manualitats, Audiocontes, Pares i Fills, etc.  

Descobriu-los! 

 

  

. 

 

 

 

 

 mensualment al facebook i a la Sala infantil 

 exposicions quinzenals de llibres al voltant d'un tema 

 guies de lectura,  

 degustacions poètiques. 

 

 
 

 amb la vostra família, amics o AMPA...  us podeu apuntar a 

les VISITES EN FAMÍLIA. 

 amb la vostra escola, organitzem VISITES ESCOLARS des   

d'educació infantil oferint préstec de lots i  carnet              

institucional. 

 

  

Podreu fer... 

Com tenim ordenat el fons? 

Us recomanem lectures 

Si voleu conèixer la Sala infantil 
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Per trobar allò que us interessi heu de consultar  

l'ARGUS (catàleg de la Biblioteca) 

 http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat 

 o bé demanar ajuda al bibliotecari 

https://bibliotecatarragona.gencat.cat/web/.content/bp_tarragona/documents/serveis/arxius/Sol.licitud_CARNET_cat.pdf
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/

