PLA DE LECTURA I OFERTA FORMATIVA 2019‐2020

Benvolguts, benvolgudes,
Us presentem, com cada any al setembre, les propostes formatives de la biblioteca
per al nou curs que comença, agrupades en dos grans eixos:
El Pla de lectura pretén reforçar l’adquisició de l’hàbit lector i de la comprensió
lectora mitjançant activitats lúdiques i formatives.
L’Oferta formativa, és un recurs educatiu que comprèn visites, préstec de material i
d’altres activitats i serveis relacionats amb la formació i l’aprenentatge de les
habilitats de cerca d’informació. Ambdues tenen els objectius següents:
o

Donar a conèixer què és la biblioteca pública i quins serveis ofereix.

o

Aprofitar al màxim els seus recursos d’informació, tant físics com virtuals.

o

Fomentar la lectura, especialment entre els escolars.

o

Oferir assessorament i suport als responsables de les biblioteques
escolars.

Trobareu tota la informació relacionada: horaris, telèfons i persones de contacte en
aquest document. Per a qualsevol aclariment o per a demanar més informació no
dubteu a adreçar‐vos a la biblioteca.
BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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Periodicitat
setmanal

Periodicitat
mensual

Periodicitat
trimestral

ESCOLES

FAMÍLIES

Inscripció prèvia

ACTIVITATS LÚDIQUES
Hores del conte
Taller de papiroflèxia

NOVEMBRE 2019

ACTIVITATS FORMATIVES
Llegim +
ALTRES ACTIVITATS
Recomanats
Club de lectura infantil
Club de lectura juvenil
Club de lectura adult
Club de lectura fàcil
ContesSavis
Marató de BookTubers

ABRIL 2020

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ACTIVITATS LÚDIQUES
Hores del conte

Durada

45 min / 1 hora

Nivell

Infants acompanyats d’un adult (tingueu en compte l’edat recomanada en l’anunci de l’activitat)

Horari

S’inicia a l’octubre i finalitza al maig. En dimecres o divendres a les 18 h (consulteu la programació de la biblioteca)

Descripció

Mitjançant la narració oral de contes es fomenten valors com l’escolta activa, la concentració i la descoberta de nous
llibres per llegir

Observacions

Recomanem que estigueu el temps que els infants siguin capaços de mantenir l’atenció i el silenci

Contacte

Rosa Ma Fusté

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ACTIVITATS LÚDIQUES
Taller de Papiroflèxia

Durada

1h/1½h

Nivell

Obert a tots els públics, els infants han de tenir més de 7 anys

Horari

Dilluns, dimecres i divendres – 11, 13 i 15 de novembre de 2019 – a les 18 h

Descripció

Taller de Papiroflèxia, amb Joan Vilanova
Coneixerem la tècnica de plegar paper i aprendrem a crear figures, de les més simples a les més complexes

Observacions

Places limitades. Inscripció prèvia

Contacte

Rosa Ma Fusté

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ACTIVITATS FORMATIVES
Llegim +

Durada

45 minuts

Nivell

Infants de 8 i 9 anys, que cursin 3r de Primària

Grup

10 persones

Horari

S’inicia a l’octubre i finalitza al maig. Dimarts a les 17.30 h

Temàtica

Activitat de lectura en veu alta, que vol afavorir i acompanyar en el procés de l’aprenentatge lector millorant la dicció

Descripció

Es realitza un taller en el que els nens/es llegeixen llibres en veu alta, per torns i també es treballa la dicció, l’entonació
i la comprensió lectora

Observacions

Cal inscripció prèvia

Contacte

Rosana Andreu i Eva Ferré

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES ACTIVITATS
Recomanats

Temàtica

Destacar aquells llibres del nostre fons que mereixen especial atenció pel seu contingut, il∙lustració, etc.

Es comenten a través de diverses eines i mitjans aquells llibres que considerem que val la pena descobrir:

Descripció

Observacions

•

Cada divendres el bloc de la biblioteca publica un post de recomanació
http://bibliotecacambrils.blogspot.com.es/

•

Periòdicament es publica un vídeo al Canal YouTube de la biblioteca. També s’hi han afegit vídeos de joves
BookTubers –gràcies a la col∙laboració dels Instituts de Cambrils–
http://www.youtube.com/user/CanalBibCambrils

•

A Pinterest es publiquen les recomanacions dels diversos Clubs de lectura
http://pinterest.com/bibliocambrils

Segueix‐nos a

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES ACTIVITATS

©nae

Club de lectura infantil

Durada

1 hora

Nivell

Infants d’entre 9 i 11 anys (4t i 5è de Primària)

Grup

10 persones

Horari

El darrer divendres de mes a les 18 h, d’octubre a maig. L’inici d’inscripcions s’anunciarà al web de la biblioteca

Temàtica

Tertúlia per posar en comú la lectura proposada per la biblioteca

Descripció

Es realitza una trobada en la qual es comenta la lectura facilitada per la biblioteca. A l’inici del curs s’entrega als
inscrits una guia amb el calendari de trobades i les lectures escollides
CLOENDA CONJUNTA DELS CLUBS A FINALS DE MAIG AMB AUTOR/A CONVIDAT

Observacions

Cal inscripció prèvia

Contacte

Rosana Andreu

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES ACTIVITATS

©nae

Club de lectura juvenil

Durada

1 hora

Nivell

Joves, de més de 12 anys (a partir de 6è de Primària)

Grup

10 persones

Horari

El darrer divendres de mes a les 19 h, d’octubre a maig. L’inici d’inscripcions s’anunciarà al web de la biblioteca

Temàtica

Tertúlia per posar en comú la lectura proposada per la biblioteca

Descripció

Es realitza una trobada en la qual es comenta la lectura facilitada per la biblioteca. A l’inici del curs s’entrega als
inscrits una guia amb el calendari de trobades i les lectures escollides
CLOENDA CONJUNTA DELS CLUBS A FINALS DE MAIG AMB AUTOR/A CONVIDAT

Observacions

Cal inscripció prèvia

Contacte

Eva Ferré

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES ACTIVITATS

©nae

Club de lectura adult

Durada

1 hora

Nivell

Adults

Grup

15 / 20 persones

Horari

El darrer dilluns de mes a les 19 h, d’octubre a maig. L’inici d’inscripcions s’anunciarà al web de la biblioteca

Temàtica

Espai social que uneix el gust per la lectura amb la necessitat de transmetre i comentar allò que ens ha agradat o
disgustat

Descripció

Es realitza una trobada en la qual es comenta la lectura facilitada per la biblioteca. La lectura mensual va
acompanyada per una guia
CLOENDA CONJUNTA DELS CLUBS A FINALS DE MAIG AMB AUTOR/A CONVIDAT

Observacions

Cal inscripció prèvia

Contacte

Rosa Ma Fusté

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES ACTIVITATS

©nae

Club de lectura fàcil (LF)

Durada

1 hora

Nivell

Joves i adults

Grup

10 / 15 persones

Horari

D’octubre a maig. L’inici d’inscripcions s’anunciarà al web de la biblioteca

Temàtica

Tertúlia, amb suport de lectura, per fomentar el coneixement de la llengua catalana, la seva comprensió i ús

Descripció

Es realitza una trobada en la que es posa en comú la lectura facilitada per la biblioteca. A l’inici del curs s’entrega als
inscrits una guia amb el calendari de trobades i les lectures escollides

Observacions

Cal inscripció prèvia

Contacte

Rosa Ma Fusté

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES ACTIVITATS
ContesSavis
Activitat entre residents de la Residència i centre de dia per a gent gran Baix Camp i la Biblioteca

Durada

1 hora

Nivell

Gent gran (Residència i centre de dia per a gent gran Baix Camp)

Grup

10 / 15 residents

Horari

D’octubre a maig, en dimarts a les 10.30 h

Temàtica

Lectura en veu alta de narracions breus i amb diversos personatges

Descripció

La biblioteca tramet a la residència el material proposat cada mes perquè els avis el puguin treballar. Un dimarts al
mes el personal de la biblioteca visita la residència i es fa una lectura en veu alta del text treballat. També es parla de
les emocions, records o interès que els ha suscitat

Observacions

Cal concertar‐ho prèviament amb la biblioteca

Contacte

Rosa Ma Fusté

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES ACTIVITATS
Marató de BookTubers
Activitat entre joves estudiants dels Instituts de Cambrils i la Biblioteca
Durada

1 hora

Nivell

Joves

Grup

2 / 3 estudiants de cadascun dels Instituts de Cambrils
Els centres escolliran els participants

Horari

Abril

Temàtica

Gravació de recomanacions per publicar‐les al Canal YouTube de la biblioteca, a càrrec de joves estudiants dels
diversos instituts de Cambrils

Descripció

Es realitza una trobada en la qual es graven els vídeos de recomanació. Posteriorment la biblioteca els edita i va
publicant al Canal YouTube de la Biblioteca

Observacions

Cal concertar‐ho prèviament amb la biblioteca

Contacte

Rosana Andreu i Eva Ferré

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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LLARS
D’INFANTS

ESCOLES

INFANTIL
P4

PRIMÀRIA
(2n, 4t i 6è)

INSTITUTS

ESO

BAT

CICLES
FORMATIUS

ADULTS
(16‐99)

VISITES FORMATIVES
Vine a conèixer la biblioteca
Descobreix la biblioteca
Gimcana per la biblioteca: porta el teu mòbil
Coneix la biblioteca
Treu rendiment a la biblioteca
Et presentem la biblioteca
Presentació als instituts de la maleta jove
VIVIM IGUAL: igualtat de gènere i coeducació
Coneix la plataforma de préstec virtual eBiblio

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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LLARS
D’INFANTS

ESCOLES

INFANTIL
P4

PRIMÀRIA
(2n, 4t i 6è)

INSTITUTS

ESO

BAT

CICLES
FORMATIUS

ADULTS
(16‐99)

ACTIVITATS LÚDIQUES
Històries imprevistes, de Roald Dahl
Contes eròtics del Decameró
ALTRES SERVEIS
Assessorament tècnic
Préstec de Lots i de Maletes
Préstec de Maletes coeducatives

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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VISITES FORMATIVES
Vine a conèixer la biblioteca

Durada

45 min / 1 hora

Nivell

Alumnes de preescolar
Alumnes d’educació infantil: P4

Grup

25 persones

Horari

Dilluns, dimecres o dijous de 10 a 13 h

Temàtica

Conèixer l’equipament i els seus serveis. Treballar hàbits de conducta

Descripció

Es presenta l’espai de la biblioteca i els seus serveis
La visita es complementa amb la narració de contes o temps lliure per mirar contes

Reserva

Per concertar la visita empleneu el formulari que trobareu a Internet a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/
Cal fer la reserva amb un mes d’antelació

Observacions

Recomanem que prèviament a la visita s’hagin treballat hàbits de comportament a la biblioteca

Contacte

Eva Ferré i Rosana Andreu

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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VISITES FORMATIVES
Descobreix la biblioteca

Durada

1 hora

Nivell

Alumnes de 2n, 4t i 6è de primària (una visita per cicle)

Grup

25 persones

Horari

Dilluns, dimecres o dijous de 10 a 13 h

Temàtica

Conèixer l’equipament i els seus serveis. Aprendre quins són els instruments de cerca i com usar‐los

Descripció

Es presenta l’espai de la biblioteca i els seus serveis, fent èmfasi en l’àrea infantil (planta baixa) i en el servei de préstec
A partir de 4t, s’explica la cerca al catàleg: com buscar diferents documents d’una matèria, un autor o un títol concret
Podeu demanar que la pràctica del catàleg se centri en un tema determinat

Reserva

Per concertar la visita empleneu el formulari que trobareu a Internet a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/
Cal fer la reserva amb un mes d’antelació

Observacions

El nivell d’explicació s’adequa en funció del cicle de Primària que fa la visita
Ús de la pissarra interactiva en la presentació dels continguts per a les visites de cicle mitjà i superior

Contacte

Eva Ferré i Rosana Andreu
BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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VISITES FORMATIVES
Gimcana per la biblioteca: porta el teu mòbil

Durada

1 hora

Nivell

Alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius

Grup

25 persones

Horari

Dilluns, dimecres o dijous de 10 a 13 h

Temàtica

Conèixer l’equipament i els seus serveis

Descripció

Es presenta l’espai de la biblioteca i els seus serveis, fent èmfasi en la secció de Joves i els Serveis informàtics

Reserva

Per concertar la visita empleneu el formulari que trobareu a Internet a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/
Cal fer la reserva amb un mes d’antelació

Observacions

El nivell d’explicació s’adequa en funció del cicle que fa la visita amb l’ús de la pissarra interactiva en la presentació
dels continguts
Visita en forma de gimcana utilitzant els codis QR. Han de portar mòbil amb aplicació per llegir codis QR instal∙lada

Contacte

Eva Ferré i Rosana Andreu

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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VISITES FORMATIVES
Coneix la biblioteca

Durada

1 hora

Nivell

Alumnes d'ESO (2n i 4t)

Grup

25 persones

Horari

Dilluns, dimecres o dijous de 10 a 13 h

Temàtica

Conèixer l’equipament i els seus serveis

Descripció

Es presenta l’espai de la biblioteca i els seus serveis, fent èmfasi en la secció de Joves, Xarxes Socials i Recomanacions
lectores

Reserva

Per concertar la visita empleneu el formulari que trobareu a Internet a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/
Cal fer la reserva amb un mes d’antelació

Observacions

El nivell d’explicació s’adequa en funció del cicle que fa la visita amb l’ús de la pissarra interactiva en la presentació
dels continguts

Contacte

Eva Ferré i Rosana Andreu

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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VISITES FORMATIVES
Treu rendiment a la biblioteca

Durada

1 hora

Nivell

Alumnes d'ESO (4t), batxillerat i cicles formatius

Grup

25 persones

Horari

Dilluns, dimecres o dijous de 10 a 13 h

Temàtica

Aprendre quins són els instruments de cerca i com usar‐los

Descripció

S’explica com cercar informació

Reserva

Per concertar la visita empleneu el formulari que trobareu a Internet a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/
Cal fer la reserva amb un mes d’antelació

Observacions

El nivell d’explicació s’adequa en funció del cicle que fa la visita amb l’ús de la pissarra interactiva en la presentació
dels continguts. Si cal es pot fer la visita al centre que ho sol∙liciti

Contacte

Eva Ferré

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca

24

PLA DE LECTURA I OFERTA FORMATIVA 2019‐2020

VISITES FORMATIVES
Et presentem la biblioteca

Durada

1 hora

Nivell

Alumnes d’escoles d’adults i del PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial)

Grup

25 persones

Horari

Dilluns, dimecres o dijous de 10 a 13 h

Temàtica

Conèixer l’equipament i els seus serveis

Descripció

Es presenta l’espai de la biblioteca i els seus serveis, en l’Àrea d’adults, la secció d'Autoaprenentatge d’idiomes,
Lectura Fàcil i els Serveis informàtics

Reserva

Per concertar la visita empleneu el formulari que trobareu a Internet a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/
Cal fer la reserva amb un mes d’antelació

Observacions

El nivell d’explicació s’adequa en funció del cicle que fa la visita amb l’ús de la pissarra interactiva en la presentació
dels continguts

Contacte

Eva Ferré

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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VISITES FORMATIVES
Presentació als instituts de la maleta jove VIVIM IGUAL: igualtat de gènere i coeducació

Durada

1 hora

Nivell

Alumnes de 3r d’ESO

Grup

25 persones

Horari

Dilluns, dimecres o dijous de 10 a 13 h

Temàtica

Llibres i pel∙lícules sobre coeducació i igualtat de gènere

Descripció

Presentació de la maleta amb una activitat de dinamització

Reserva

Per concertar la visita empleneu el formulari que trobareu a Internet a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/
Cal fer la reserva amb un mes d’antelació

Contacte

Eva Ferré i Rosana Andreu

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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VISITES FORMATIVES
Coneix la plataforma de préstec virtual eBiblio

Durada

1 hora

Nivell

Alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius

Grup

25 persones

Horari

Dijous de 10 a 13 h

Temàtica

Plataforma de préstec virtual eBiblio

Descripció

Descobrir tot el que ens ofereix la plataforma eBiblio: llibres, revistes, pel∙lícules, música, aprenentatge d’idiomes, etc.
Aprendre’n el funcionament: com cercar els continguts, donar‐se d'alta, fer préstecs, devolucions i reserves en tablets,
readers, mòbils...

Reserva

Per concertar la visita empleneu el formulari que trobareu a Internet a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/
Cal fer la reserva amb un mes d’antelació

Observacions

El nivell d’explicació s’adequa en funció del cicle que fa la visita amb l’ús de la pissarra interactiva en la presentació
dels continguts

Contacte

Eva Ferré, Rosana Andreu, Mariana Marín i Rosana Villagrasa

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ACTIVITATS LÚDIQUES
Històries imprevistes, de Roald Dahl

Durada

45 min / 1 hora

Nivell

4t ESO

Horari

A demanda dels centres educatius
Una sessió per curs escolar

Descripció

Mitjançant la narració oral de contes es fomenten valors com l’escolta activa, la concentració i la descoberta de nous
llibres per llegir
S’explica qui era Roald Dahl i algunes de les seves històries

Observacions

Es realitza al centre educatiu que sol∙licita l’activitat

Contacte

Rosana Andreu

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ACTIVITATS LÚDIQUES
Contes eròtics del Decameró

Durada

45 min / 1 hora

Nivell

2n BAT

Horari

A demanda dels centres educatius
Una sessió per curs escolar

Descripció

Mitjançant la narració oral de contes es fomenten valors com l’escolta activa, la concentració i la descoberta de nous
llibres per llegir
S’explica una selecció de contes eròtics del Decameró

Observacions

Es realitza al centre educatiu que sol∙licita l’activitat

Contacte

Rosana Andreu

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES SERVEIS
Assessorament tècnic

Destinataris

Responsables de biblioteques escolars

Temàtica

Ajudar els responsables de les biblioteques escolars en l’esporga i selecció de documents; organització de l’espai i del
fons bibliogràfic...
Cessió dels pictogrames usats per la biblioteca “Josep Salceda i Castells” en l’organització del seu fons propi

Descripció

Consulta presencial: establir cita prèvia mitjançant el telèfon o el correu electrònic
Consulta per correu electrònic: adreçar‐se al correu de la biblioteca i exposar els dubtes. Es respondran en el termini
d’una setmana
Consulta telefònica: per concertar cita o preguntes breus

Reserva

Per a concertar l’assessorament
http://www.cambrils.cat/biblioteca/

Observacions

Es pot visitar la biblioteca escolar en funció de la disponibilitat del personal de la biblioteca “Josep Salceda i Castells”

Contacte

Rosa Ma Fusté i Eva Ferré

empleneu

el

formulari

que

trobareu

a

Internet

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca

a

l’adreça:
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ALTRES SERVEIS
Préstec de Lots i de Maletes

Destinataris

Tota la comunitat educativa de la ciutat així com als responsables de biblioteques escolars

Temàtica

Préstec de documents del fons de la biblioteca
Existeixen dues modalitats de préstec de lots:
•

Lot a la carta, conjunt de documents sobre un tema determinat que interessi treballar a l’aula o a la biblioteca
escolar. La satisfacció de la demanda dependrà de la disponibilitat de documents de la biblioteca sobre la
matèria demanada

•

Maletes, selecció de llibres, de temàtica i nivell variats, que s’ofereixen als diversos Centres amb la finalitat
d’ampliar el seu fons bibliogràfic. Consulteu el fons de maletes al Web de la biblioteca

Descripció

Reserva

Per sol∙licitar el préstec empleneu el formulari que trobareu a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/la‐
biblioteca/oferta‐formativa/peticio‐de‐lots

Observacions

Cal especificar clarament el Lot o la Maleta que se sol∙licita, així com el nom i el telèfon de la persona que se’n fa
responsable
Es farà el préstec tenint en compte la data de la petició
Juntament amb la maleta es lliura un llistat amb els títols i els codis de cada document
El personal del centre sol∙licitant l’ha de recollir i tornar a la biblioteca (amb la totalitat dels documents)

Contacte

Rosana Andreu
BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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ALTRES SERVEIS
Préstec de Maletes coeducatives

Destinataris

Tota la comunitat educativa de la ciutat així com als responsables de biblioteques escolars

Temàtica

Préstec de documents del fons de la biblioteca
Maletes coeducatives, en col∙laboració amb l’Àrea de Salut Pública, Polítiques d'Igualtat i d'Inclusió Social de
l’Ajuntament de Cambrils
Sota el lema Vivim igual us presentem un conjunt de 4 Maletes, decorades per l’artista local Nuri Mariné, que
contenen un conjunt de títols i una guia recopilatòria que els comenta breument i indica el cicle o cicles per als quals
és adient el llibre

Descripció
NOVETAT!
Enguany oferim una sessió de contes sobre coeducació per a 3r de primària. Rosana Andreu anirà a les escoles que
demanin la maleta i explicarà Hèctor: l’home extraordinàriament fort i El llibre dels porcs. A continuació es farà una
dinàmica per a conversar sobre els rols de gènere. Aquesta sessió va acompanyada del préstec de la Maleta
Coeducació 1 durant un mes.

Reserva

Per sol∙licitar el préstec empleneu el formulari que trobareu a l’adreça: http://www.cambrils.cat/biblioteca/la‐
biblioteca/oferta‐formativa/peticio‐de‐lots

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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Observacions

Cal especificar clarament la Maleta que se sol∙licita, així com el nom i el telèfon de la persona que se’n fa responsable
Es farà el préstec tenint en compte la data de la petició
Juntament amb la maleta es lliura una guia i un llistat amb els títols i els codis de cada document
El personal del centre sol∙licitant l’ha de recollir i tornar a la biblioteca (amb la totalitat dels documents)
Un cop demanada la maleta la biblioteca es posarà en contacte amb el centre per concertar la data de l’activitat

Contacte

Rosana Andreu i Eva Ferré

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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Coneix la plataforma de préstec virtual eBiblio

Destinataris

Tota la comunitat educativa de la ciutat així com als responsables de biblioteques escolars i qualsevol persona
interessada

Temàtica

Plataforma de préstec virtual eBiblio

Descripció

Descobrir tot el que ens ofereix la plataforma eBiblio: llibres, revistes, pel∙lícules, música, aprenentatge d’idiomes,
etc. Aprendre’n el funcionament: com cercar els continguts, donar‐se d'alta, fer préstecs, devolucions i reserves en
tablets, readers, mòbils...

Horari

Dijous de 10 a 13 h

Observacions

El nivell d’explicació s’adequa en funció de qui sol∙licita la visita amb l’ús de la pissarra interactiva en la presentació
dels continguts o amb l’ús dels propis dispositius personals

Contacte

Eva Ferré, Rosana Andreu, Mariana Marín i Rosana Villagrasa

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850
Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org
www.cambrils.cat/biblioteca
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