
CINEMA FAMILIAR
Pel·lícules per a tota la família a la biblioteca. 
Aquest trimestre està dedicat a les històries 
de l’escriptor Roal Dahl. 
Activitat oberta (sense inscripció). Els grups 
cal que facin reserva prèvia a la biblioteca. 
Aforament limitat.
(Consulteu a l’interior l’edat recomanada per a 
cada pel·lícula)

CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS
ELS LLIBRES VOLADORS
De 7 a 11 anys
r   Per a lectors que volen descobrir el plaer 
de llegir.

SUPERLECTORS
De 7 a 11 anys
r   Per a lectors autònoms que volen compar-
tir les seves lectures.

SUPERLECTORS LILES
De 7 a 10 anys
c   Per a lectors autònoms que volen compar-
tir les seves lectures.

SUPERLECTORS VERDS
D’11 a 14 anys
c   Per a lectors autònoms que volen compar-
tir les seves lectures.

PENYA DELS LLIBRES
De 12 a 16 anys
r   Per a lectors autònoms que volen compar-
tir les seves lectures.

FORMACIÓ DIGITAL A LA BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT
Cursos per a infants i joves al voltant de pro-
gramació, ús de programari informàtic, app...
Més informació i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques.

Les preinscripcions s'obren a partir del 
dia 19 de gener.

ADRECES I HORARIS DE LES 
BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2 | tel. 93 879 30 91
bcp@ajuntament.granollers.cat
Matí: de dimarts a dissabte, de 9.30 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Prat de la Riba, 77 | tel. 93 860 44 50
bru@ajuntament.granollers.cat
Matí: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h
Dissabte: de 15.30 h a 20 h

Inscripcions a:
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

Més informació a:
bibliotecavirtual.diba.cat
www.granollers.cat
www.rocaumbert.cat

Segueix-nos a:

A les biblioteques programem activitats 
adreçades als infants i a les seves famílies, 
pensant en les diferents franges d’edat i 
nivells d’aprenentatge.
Les activitats són gratuïtes i cal inscriure’s 15 
dies abans de cada activitat per assistir-hi.
Inscripcions a: 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques, 
per telèfon o presencialment a les bibliote-
ques.

L’HORA MENUDA
De 0 a 15 mesos
Un espai per aprendre i gaudir de la música 
a través de l’efecte, el joc i la creativitat, i 
descobrir les primeres paraules i cançons.
Sessions a càrrec d’Anna Torrents, mestra 
de música

L’HORA MENUDA
De 16 a 35 mesos
Un espai per aprendre i gaudir de les 
paraules, les imatges i els contes, buscant 
llenguatges creatius que ens aproximin als 
llibres.
Sessions a càrrec de Mariona Trenchs, 
contacontes

KIDS TIME
D’1 a 4 anys
Primeres paraules en anglès.
Col·laboració i dinamització a càrrec  
de Kids and Us

L’HORA DEL CONTE
+3 anys
Històries per imaginar i descobrir el món de 
la mà de gran narradors i narradores.
Activitat oberta (sense inscripció).

STORY TIME
+4 anys
Contes i cançons en anglès, per familiaritzar 
els més petits amb la llengua anglesa.
Col·laboració i dinamització a càrrec de  
Cambridge School

LABORATORI DE LLETRES I IMATGES
+5 anys
Sessions de lectura i experimentació per a 
famílies, a partir d’àlbums il·lustrats.
Aquest trimestre els laboratoris estaran 
dedicats al món del còmic.
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària

CRAZY QUIZ!
De 8 a 12 anys
Conversa en anglès, participativa i divertida, 
a partir de jocs lingüístics, manuals, musi-
cals...
Col·laboració i dinamització a càrrec de  
Cambridge School

MOVIES AND FUN
De 8 a 12 anys
Un concurs en anglès a partir de referents 
de la literatura i el cinema.
Col·laboració i dinamització a càrrec  
d’English Centre
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GENER01
8 Divendres
 ›18 h SUPERLECTORS
De 7 a 11 anys
Club de lectura infantil r

9 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA
De 0 a 15 mesos
Xica bonica c
amb Anna Torrents

FEBRER02
3 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA
De 0 a 15 mesos
Anem de viatge r
amb Anna Torrents

10 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA DEL CONTE
+3 anys
Quan hi havia gegants r
amb Mon Mas

MARÇ03
2 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA
Marieta vola vola r
De 0 a 15 mesos
amb Anna Torrents

 ›17.30 h MERAVELLOSA ALÍCIA
+5 anys
Conte sobre Alícia al País de les meravelles c
Organització: Teatre Auditori de Granollers

5 Dissabte
 ›17.30 h CINEMA FAMILIAR
+7anys
Matilda r
(98 minuts. Projecció en 
castellà)

13 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA DEL CONTE
+3 anys
Al país dels contes r
amb Caro Von Arend

16 Dissabte
 ›17.30 h CINEMA FAMILIAR
+8 anys
Charlie i la fàbrica de 
xocolata r
(115 minuts)

20 Dimecres
 ›16.30 h PENYA DELS 
LLIBRES
De 12 a 16 anys
Club de lectura juvenil r
 ›17.30 h L’HORA DEL CONTE
+3 anys
Al país dels contes c
amb Caro Von Arend

12 Divendres
 ›18 h SUPERLECTORS
De 7 a 11 anys
Club de lectura infantil r

13 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA
De 0 a 15 mesos
Anem de viatge c
amb Anna Torrents

 ›17.30 h CINEMA FAMILIAR
+11 anys
James y el melocotón gigante r
(80 minuts. En castellà)

9  Dimecres
 ›17.30 h L’HORA DEL 
CONTE
+3 anys
La maleta de la ciència r
amb Gisela Llimona

11 Divendres
 ›18 h  SUPERLECTORS
De 7 a 11 anys
Club de lectura infantil r

12 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA
De 0 a 15 mesos
Marieta vola vola c
amb Anna Torrents

16 Dimecres
 ›16.30 h PENYA DELS 
LLIBRES
De 12 a 16 anys
Club de lectura juvenil r
 ›17.30 h L’HORA DEL CONTE  
+3 anys
La maleta de les emocions c
amb Gisela Llimona

22 Divendres
 ›17.30 h KIDS TIME
D’1 a 4 anys
Welcome to the jungle c
amb Kids and Us

 ›18 h ELS LLIBRES 
VOLADORS
De 7 a 11 anys
Club de lectura infantil r

23 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA
De 16 a 36 mesos
Milfulles de llenguatges c
amb Mariona Trenchs

27 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA
De 16 a 36 mesos
Milfulles de llenguatges r
amb Mariona Trenchs

 ›17.30 h STORY TIME
+4 anys
The witch’s broomstick c
amb Cambridge School

17 Dimecres
 ›16.30 h PENYA DELS 
LLIBRES
De 12 a 16 anys
Club de lectura juvenil r
 ›17.30 h L’HORA DEL CONTE 
+3 anys
B.O.M c
amb Mon Mas

19 Divendres
 ›18.30 h MOVIES AND FUN
De 8 a 12 anys  
Despicable Me (Gru) c
amb English Centre

24 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA
De 16 a 36 mesos
Milfulles de llenguatges r
amb Mariona Trenchs

 ›17.30 h STORY TIME
+4 anys
It’s the bear c
amb Cambridge School

17 Dijous
 ›17.30 h SUPERLECTORS 
LILES  
De 7 a 10 anys
Trobada del club c
 ›18.30 h SUPERLECTORS 
VERDS  
D'11 a 14 anys
Trobada del club c

18 Divendres
 ›17.30 h KIDS TIME
D’1 a 4 anys
Mousy and Linda say bye c
amb Kids and Us

 ›18 h ELS LLIBRES 
VOLADORS
De 7 a 11 anys
Club de lectura infantil r

19 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA
De 16 a 36 mesos
Milfulles de llenguatges c
amb Mariona Trenchs

 ›17.30 h LABORATORI DE LLETRES I IMATGES
+5 anys
Herois i heroïnes de vinyeta r
amb Glòria Gorchs

28 Dijous
 ›17.30 h CRAZY QUIZ!
De 8 a 12 anys r
amb Cambridge School

30 Dissabte 
 ›17.30 h LABORATORI DE 
LLETRES I IMATGES
+5 anys
Com llegir còmics amb un 
mamut? r
amb Glòria Gorchs

25 Dijous
 ›17.30 h CRAZY QUIZ!
De 8 a 12 anys r
amb Cambridge School

26 Divendres
 ›18 h ELS LLIBRES 
VOLADORS
De 7 a 11 anys
Club de lectura infantil r

27 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA
De 16 a 36 mesos
Milfulles de llenguatges c
amb Mariona Trenchs

 ›17.30 h LABORATORI DE 
LLETRES I IMATGES
+5 anys
L’aniversari de Lucky Luke r
amb Glòria Gorchs

30 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA
De 16 a 36 mesos
Milfulles de llenguatges r
amb Mariona Trenchs

 ›17.30 h STORY TIME
+4 anys
There was an old lady who swallowed a fly c
amb Cambridge School

31 Dijous
 ›17.30 h CRAZY QUIZ!
De 8 a 12 anys r
amb Cambridge School

INSCRIPCIONS A WWW.GRANOLLERS.CAT/INSCRIPCIONSBIBLIOTEQUES

c  BIBLIOTECA CAN PEDRALS  r  BIBLIOTECA ROCA UMBERT

La neu
Prendré un bon grapat
de la neu més blanca
i la guardaré
dintre d'una capsa.
Quan vingui l'estiu,
que fa calorassa,
la neu em podrà
refrescar la cara!

El meu amic diu
que la neu no es guar-
da,
que sols trobaré
la capsa mullada.
Això no m'ho crec!
Ves, com s'ho faria!
Tancant bé la capsa,
com s'escaparia?

Joana Raspall


