Ajuntament de Banyoles
Àrea de Serveis a les Persones
Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany

L’INICI DE LES ACTIVITATS INFANTILS A LA BIBLIOTECA

Al setembre reiniciem les activitats infantils. A continuació us en fem un petit resum:
Coemencem amb l’activitat infantil l’HORA DEL CONTE. Les dates són les següents:
Dijous 19 de setembre, 17:30 h..........................Papepipoemes, a càrrec de Meritxell Yanes
Dijous 3 d’octubre, 17:30 h.................................Fira de mercat de tardor, a càrrec de País de Xauxa
Dijous 10 d’octubre, 17:30 h...............................Ka-Ke-Ki Konte, a càrrec de la Senyoreta (la Perleta)
Dijous 17 d’octubre, 17:30 h...............................Contes amb bon humor, a càrrec de Va de Contes
Dijous 7 de novembre, 17:30 h........................Contes per anar per la vida, a càrrec de Vanessa Duran
i Gemma Vilar
Dimarts 3 de desembre, 17:30 h.........................La cursa de barques, a càrrec de Neus Verdaguer
Dijous 12 de desembre, 17:30 h....................Contes que bateguen per Nadal, a càrrec de la Senyoreta
(la Perleta)

BIBLIONADONS: per als més menuts de tots, de 0 a 3 anys, aproximadament. Els Biblionadons es fan
al Centre Educatiu Municipal – La Balca i el calendari és el següent:

Dijous 26 de setembre, 17:30 h....................Cançonetes, amb Jordi Tonietti
Dijous 24 d’octubre, 17:30 h.........................El cargol i l’herba de poniol, a càrrec de Va de Contes
Dijous 21 de novembre, 17:30 h...................Contes a dins la capsa, a càrrec d’Olga Cercós

CLUB DE LECTURA INFANTIL «Devorallibres»: per a infants de 9 a 12 anys (any amunt, any avall).
Ens reunim un dijous, de cada mes i mig, a les 5h de la tarda a la Biblioteca. Les trobades del Club
sempre són divertides i interessants. El calendari és el següent:
Dijous 12 de setembre, 17:00 h........................................L’illa de Paidonèsia, d’Oriol Canosa
Dijous 11 d’octubre, 17:00 h.............................................No llegiré aquest llibre, de Jaume Copons
CONTES EN ANGLÈS [Story time]: contes que s’adrecen a infants de 4 a 10 anys, aproximadament,
i que es fan els dissabtes al matí a la Biblioteca.

Saturday, September 28th, 11:00 h..............................A present for Granny, a càrrec de Kids & Us
Saturday, Novembre 30th, 11:00h................................Saving Christmas, a càrrec de Kids & Us
LABORATORIS DE LECTURA: espais d’experimentació familiar per gaudir de la lectura plegats.
Famílies amb infants a partir de 4 anys.
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Dissabte 5 d’octubre, 11:00 h..................................Els camins (poètics) de les ciutats, a càrrec de
Karo Kunde
Dissabte 23 de novembre, 11:00h............................Laboratori de lectura, a càrrec de Karo Kunde

PRESENTACIÓ DE LLIBRES:
Dissabte 21 de setembre, 12:00h ............................El secret de l’Otus, de Meritxell Carpio

I de cara el Nadal, el dijous 19 de desembre, 17:30h, hem programat:

Taller de confecció de làmpades de Nadal, a càrrec de Sastres Paperers
(Aforament limitat a 15 persones)

Esperem que la programació sigui del vostre grat!

