
ZONES DE LA BIBLIOTECA 
 

- Racó del conta-contes i lectura informal. 

- Zona de producció de treballs, fòrums amb  
           autors i il.lustradors, de tècniques i jocs de Lectura 
           en Veu Alta, de debats,.. amb canó de projecció. 

- Zona multimèdia : 2 ordinadors i connexió a Internet. 

- Secció de materials de coneixements i consulta: 

               - Obres de referència i diccionaris: CDU 

                -  Materials de coneixements: CDU 

               - Secció local de Tarragona              

 - Secció de materials d’Imaginació: 

  - Blau Clar: Per a Ed. Infantil. 

  - Blau fosc: Per a C. Inicial. 

  - Vermell: Per a C. Mitjà 

  - Verd: Per a C. Superior. 

  - Groc: Novel.la juvenil 

                - P: Poesia 

                - T: Teatre 

                - Còmic 

                - Àlbums il.lustrats 

                - Revistes infantils: Tatano, Tiro-liro, Cavall Fort,  

                  Reporter Doc,  TretzeVents,.. 

- Zona de pel.lícules , CDs i DVDs de música. 

- Racó des pares i mares: Llibres i revistes de temàtica  

   educativa i els llibres dels Clubs de lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOTECA ESCOLA DE PRÀCTIQUES 
 

Un espai on gaudireu i aprendreu 
 

A la biblioteca hi trobareu documents 
de tota mena: llibres, revistes, DVDs i 
diferents recursos, al servei de tota la 
Comunitat Educativa. 

HOLA!  ET 
CONVIDO A 
VENIR A LA 
BIBLIOTECA! 
Hi trobaràs... 



LA BIBLIOTECA EN HORARI ESCOLAR 
 

- Horari: De 9 a 16:30, tots els dies de la setmana. 
 
- Préstec: Tots els dies , de 9 a 11. 

 
- Activitats directes amb alumnes:  

 

     Activitats: animació a la lectura, curriculars, poesia,  
     formació d’usuaris, lectura en veu  alta, tècniques de 
     lectura silenciosa, de recerca d’informació, fòrums amb  
     escriptors i/o il.lustradors, debats, recitals de poesia,.... 
 
LA BIBLIOTECA EN HORARI POST- LECTIU 
 
Horari: De dilluns a divendres, de 12:45 a 13:45 
 
Serveis: Fer deures, llegir, consultar llibres i activitats  
              de formació de bibliotecaris per als ajudants, 
              Club de lectura juvenil(6ès: els dilluns). 
 
Horari: Els dijous, de 16:30 a 17:30. 
 
Serveis: Préstec obert a tota la Comunitat Educativa. 
              Lectura de llibres entre pares/mares i fills/es. 
              Ús dels ordinadors per a cerca de treballs. 
              Treballs curriculars CI, CM, CS  
 
Altres activitats: 
              Hora del conte: un mensual 
              Sessió de cinema: una mensual 
              Club de lectura de pares i mares 
              Jocs de poesia i altres 
 
 
 
 

QUÈ US OFERIM A LA BIBLIOTECA? 
 

   -    Un espai agradable on poder llegir en família o 
      individualment o fer cerca d’informació. 

 

- Un horari d’obertura en horari escolar i post-lectiu. 
 

- 2 ordinadors connectats a internet per a fer cerca 
d’informació i buscar al catàleg de la biblioteca. 

 

- Un fons seleccionat de llibres, DVDs, pel.lícules, 
revistes,... 

 

- Catàleg informatitzat per a facilitar l’accés al fons de la 
nostra Biblioteca 
(http://aplitic.xtec.cat/epergam/web/biblioteca.jsp) 

 
 

- Possibilitat de participar de totes les activitats que es 
fan a la Biblioteca. 

 

- Més informació  al bloc de l’Escola: 
http://blocs.xtec.cat/practibloc/ 

 
- Màxim de 5 documents en préstec durant 2 setmanes. 

 
QUÈ US DEMANEM ? 

 
- Que respectéssiu el termini de préstec i les normes. 

- Que tingueu cura dels materials prestats. 

- Que utilitzeu internet i material audiovisual només amb 

finalitats educatives. 

- Que mantingueu una activitat de bona convivència 

durant la vostra estada a la biblioteca. 

- Que participeu en les activitats que organitzem. 

- Que ens aporteu les vostres idees per a millorar. 

 


