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CONCURS LITERARI ESCOLAR 
DE CAN PEDRALS

XL EDICIÓ
Lliurament de premis: 

Divendres 19 de maig, a les 18 h, 
a la Sala Tarafa

CLUBS DE LECTURA INFANTILS 
Els clubs de lectura infantils estan pensats per a nens i 
nenes que volen compartir les seves lectures. Des de les 
biblioteques suggerim lectures i dinamitzem trobades 
mensuals i trimestrals per compartir-les.

SUPERLECTORS 7/8 (Roca Umbert)
De 7 a 8 anys

SUPERLECTORS 9/11 (Roca Umbert)
De 9 a 11 anys

SUPERLECTORS LILES (Can Pedrals)
De 7 a 10 anys

ACTIVITATS DE LECTURA PER A JOVES
SUPERLECTORS VERDS (Can Pedrals)
Club de lectura jove d’11 a 14 anys 
Suggerim lectures i ens trobem un cop al trimestre per 
compartir-les.

LLIBREPENSADORS (Roca Umbert)
Club de lectura jove de 12 a 16 anys 
Seguim la filosofia dels Slow reading club: 
“Cos en calma, ment curiosa, cor obert. 
Llegir és un plaer, no una tasca.  
No competim, no hi ha lliçons magistrals ni deures.  
Només parlem de llibres”.

DEBAT A BAT, LLEGIR I LLEGIR-SE (Can Pedrals  
i Roca Umbert)
De 12 a 16 anys

Nou projecte de lectura, on a través dels àlbums il·lustrats 
parlarem d’art, literatura i filosofia. 
Sessions de BAT02: La lluita. La lluita entre un mateix i el 
món

5 de maig- 18 h – Biblioteca Roca Umbert (sense 
inscripció)

2 de juny - 16.30 h – Biblioteca Can Pedrals (amb inscrip-
ció prèvia a partir del 18 /05/17)

Per inscriure-us als clubs de lectura infantils i 
juvenils cal que us adreceu a les biblioteques o a  
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

FORMACIÓ DIGITAL A LA BIBLIOTECA
BIBLIOTECA ROCA UMBERT
TALLERS DIGITALS (8-12 anys)

Apps divertides per aprendre idiomes (1,5 h) Gratuït

Divendres 7 d’abril de 2017, de 17.30 h a 19 h

Descobrim recursos en línia per aprendre idiomes de 
forma divertida.

Cal portar un mòbil o tauleta Android amb capacitat per 
instal·lar-hi aplicacions.

Informació i inscripcions a la biblioteca i a  
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

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

ESTIU
Del 26 de juny a l'11 de setembre inclosos
Biblioteca Roca Umbert: matins de 9 a 14.30h
Biblioteca Can Pedrals:  tardes de 15 a 20.30h
Dissabtes tancat (1 de juliol i 9 de setembre inclosos)

Inscripcions a:

www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques 

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

Segueix-nos a:

bibliotequesdegranollers

www.issuu.com/bibliotequesdegranollers

@bibliotequesgr

wp.granollers.cat/lablletresimatges

bibliotequesdegranollers

bibliotequesdegranollers



ABRIL04
7 Divendres
 ›18 h LLIBREPENSADORS r
amb Glòria Gorchs
Club de lectura jove

8 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA c
De 0 a 15 mesos
Contes sobre la pell
amb Duna Vilà

MAIG05
5 Divendres
 ›Matí - CANAL 
BOOKTRÀILER r
Cloenda 

 ›18 h LLIBREPENSADORS-
DEBAT A BAT r
La lluita entre un mateix i 
el món, amb Glòria Gorchs
Club de lectura juvenil

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

JUNY06
18 Dimarts
 ›17.30 h L’HORA DEL CONTE r
+3 anys
Tomba la tinta i salta el 
conte. Els llibres de Pruden 
Panadès
amb Assumpta Mercader

19 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA r
De 0 a 15 mesos
Contes sobre la pell
amb Duna Vilà

 ›17.30 h L’HORA DEL CONTE c
+3 anys
Contes que bateguen,
amb La Senyoreta Perleta

21 Divendres
 ›18 h SUPERLECTORS 7/8 r
De 7 a 8 anys
Club de lectura infantil

12 Divendres
 ›18 h SUPERLECTORS 7/8 r
De 7 a 8 anys
Club de lectura infantil

13 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA c
De 0 a 15 mesos
Contes sobre la pell
amb Duna Vilà

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

2 Divendres
 ›16.30 h DEBAT A BAT c
De 12 a 16 anys
La lluita entre un mateix i 
el món
amb Íngrid Blanch
*Inscripció prèvia a partir del 
18/5

22 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA c
De 16 a 36 mesos
Petits contes i cançonetes, 
amb Sònia Martínez

26 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA r
De 16 a 36 mesos
Petits contes i cançonetes, 
amb Sònia Martínez

 ›17.30 h STORY TIME c
+4 anys
Goldilocks and the Three 
Bears
amb Cambridge School

19 Divendres
 ›17.30 h i 18.30 h 
SUPERLECTORS 9/11 R
De 9 a 11 anys
Club de lectura infantil

 ›18 h XL CONCURS LITERARI 
ESCOLAR DE CAN PEDRALS
Sala Tarafa

20 Dissabte
 ›10.30 h L’HORA MENUDA c
De 16 a 36 mesos
Petits contes i cançonetes, amb Sònia Martínez

 ›17.30 h LABORATORI DE LLETRES I IMATGES r
+5 anys
DISCOTECA!, amb Glòria Gorchs
Col·labora: Rumb Associació Musical i Cultural

8 Dijous
 ›18 h TROBADA DE CLUBS 
INFANTILS c
Clubs de lectura infantils 
de les Biblioteques de 
Granollers

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

28 Divendres
 ›17.30 h KIDS TIME c
D’1 a 4 anys
Cowboys and Indians
amb Kids and Us

 ›17.30 h i 18.30 h 
SUPERLECTORS 9/11 R
De 9 a 11 anys
Club de lectura infantil 

29 Dissabte
 ›17.30 h LABORATORI DE 
LLETRES I IMATGES r
+5 anys
La música dels àlbums
amb Glòria Gorchs
Col·labora: Rumb Associació 
Musical i Cultural

24 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA r
De 0 a 15 mesos
Contes sobre la pell
amb Duna Vilà

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

31 Dimecres
 ›17.30 h L’HORA MENUDA r
De 16 a 36 mesos
Petits contes i cançonetes 
amb Sònia Martínez

 ›17.30 h STORY TIME c
+4 anys
The trip to Panama
amb Cambridge School

INSCRIPCIONS A WWW.GRANOLLERS.CAT/INSCRIPCIONSBIBLIOTEQUES
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. Les ins-
cripcions es poden fer a través de la pàgina www.
granollers.cat/inscripcionsbiblioteques, per telèfon 
o presencialment a les biblioteques.

L’HORA MENUDA*
De 0 a 15 mesos - De 16 a 36 mesos

Un espai per aprendre i gaudir de la música a través 
de l’afecte, el joc i la creativitat, i per descobrir les 
primeres paraules i cançons.

Sessions a càrrec de Duna Vilà, educadora de 
massatge infantil, i Sònia Martínez, bibliotecària 

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 grans 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.

29 d’abril. La música dels àlbums
Els grans autors de llibres infantils expliquen que 
tot bon àlbum té la seva música.

Als laboratoris llegim lletres i imatges, però aques-
ta vegada també volem llegir sons.

Triarem 10 dels millors àlbums dels darrers temps i 
jugarem amb la música fins a trobar la seva banda 
sonora ideal. 

20 de maig. DISCOTECA!
Acabarem el curs amb una sessió de laboratori 
ben festiva. Vine a la nostra discoteca, on farem 
un viatge en el temps per conèixer quina relació 
hi ha entre els principals estils musicals, els grans 
cantants que han fet història... i els grans clàssics 
de la literatura infantil i juvenil... 

T’apuntes a ballar al ritme de la literatura?
 
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària 
Col·labora Rumb Associació Musical i Cultural

CRAZY QUIZ!*
De 8 a 12 anys

Conversa en anglès, participativa i divertida, a 
partir de jocs lingüístics, manuals, musicals...
Col·laboració i dinamització a càrrec de Cambridge 
School

*Activitat amb inscripció prèvia, 15 dies abans de 
cada sessió a la biblioteca o a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

c  BIBLIOTECA CAN PEDRALS  r  BIBLIOTECA ROCA UMBERT     SALA TARAFA


