
S’inicia un nou curs escolar i, amb ell, arriba una nova temporada 
de Temps de contes, amb activitats pels més petits (0-3 anys), 
un laboratori familiar pels més grans i el ja clàssic taller de 
Nadal.  
Ah! I si us agrada llegir, us podeu apuntar als nostres Clubs de 
lectura. 

DATA NARRADOR OBSERVACIONS 
OCTUBRE 2015 

Dissabte 
03/10/15 
11.30h. 

CARO VON AREND 
 
*Patrocinat per: 
Consultori Bayés 

Idènticament diferents   
* A partir de 4 anys. 
Viatjarem al país dels contes amb la Caro von Arend i la 
seva maleta plena de contes i cançons. 
 
*Aquest conte s’emmarca dins les activitats que 
s’organitzen a Osona amb motiu del Dia mundial de 
la salut mental. 
 

NOVEMBRE 2015 
Dissabte 
14/11/15 
11:00h. 

 
 
 
 
 

MARTA 
ESMARATS 

 
 
 

 

Lentam ent   
* Per a nens de 2 a 3 anys. 
Places limitades. Inscripcions a partir del 23 
d’octubre.   
El viatge d’un cargol i d’un cuc. El primer ho fa sense 
pressa, el segon intenta arribar el màxim de ràpid. Tot 
i els ritmes diferents, sempre es van creuant pel camí, 
mentre van passant les estacions de l’any i van canviant 
els colors, les músiques i les cançons. 

DESEMBRE 2015 
Dissabte 
12/12/15 
11:30h. 

 

IRIS ARANDA Taller Fem un arbre  
*A partir de 4 anys  
Places limitades. Inscripcions a partir del 27 de 
novembre.   
Ara que s’acosta el Nadal, preparem el nostre arbre 
dels desitjos. 
 

Divendres 
18/12/15 
18:00h. 

 
 

LABORATORI 
D’EXPERIMENTACIÓ 

LECTORA  
amb la participació de 

bibliotecaris, pares, mares 
i fills 

 
Basat en els Laboratoris 
portàtils de lectura de la 

Diputació de BCN 
 

Avui és un bon dia per canv iar el món   
 *A partir de 6 anys.  
Places limitades. Inscripcions a partir del 2 de 
desembre. 
Viatjarem, amb l’ajut dels llibres, cap a  realitats 
diverses, donarem a conèixer accions interessants i 
decidirem com podem actuar per viure en un món millor. 



 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              Patrocinadors:  

VOLEU FER DE JURAT DEL PREMI ATRAPALLIBRES I 
PROTAGONISTE JOVE? 

 

PREMI ATRAPALLIBRES 
 
*Per nens i nenes d’11-12 anys.   
Consisteix en llegir els 3 llibres candidats al Premi Atrapallibres, que us proporcionarem 
des de la Biblioteca. L’últim dijous de mes, farem les trobades del Club de lectura infantil a 
les 17:30h. i allà posarem en comú les opinions dels membres del Jurat. 
 
DIJOUS 29 D’ OCTUBRE DE 2015.  
Comentarem Cartes d’amor de 0 a 10. Susie  
Morgenstern. 
 
DIJOUS 26 DE NOVEMBRE DE 2015.   
Comentarem El signe prohibit. Rodrigo Muñoz Avia. 
 
DIJOUS 28 DE GENER DE 2016.  
Comentarem Fèlix, ets un desastre. Jakob M. Leonhard.  
En aquesta sessió també votarem quin dels tres candidats del premi Atrapallibres ha 
agradat més als membres del Jurat.  
 
PREMI PROTAGONISTA JOVE 
 
* Per nois i noies de 13-14 anys. 
Es tracta de llegir els 4 llibres candidats del Premi Protagonista Jove i que us 
proporcionarem des de la Biblioteca. L’últim divendres de mes farem les trobades del Club 
de lectura juvenil, a les 18.00h, on posarem en comú les opinions dels membres del Jurat. 
  
DIVENDRES 30 D’OCTUBRE  
Comentarem Kamal i els alfabetistes. Àngel Burgas. 
 
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE.  
Comentarem Atrapats a la xarxa. Michelle Gagnon. 
 
DIVENDRES 29 DE GENER 2016. 
 Comentarem Totes les fades del regne. Laura Gallego. 
 
DIVENDRES 26 DE FEBRER 2016.  

Comentarem L’home dels records. Lois Lowry.  
En aquesta sessió també votarem el llibre que més ha agradat als membres del Jurat del 
Premi Protagonista Jove. 
 

 

 


