SERVEIS
a la comunitat educativa

Biblioteques Municipals
GARRAF
Les Biblioteques Municipals del Garraf ofereixen un ampli ventall de serveis
específics dirigits a la comunitat educativa del seu entorn. Si us interessa
alguna de les propostes que detallem a continuació, només heu de posarvos en contacte amb la biblioteca referent.

BIBLIOTEQUES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Formació d’usuaris adreçada a alumnat d’Educació
Infantil i Primària (de P5 a 6è)
Forma part del Pla d’Animació a la lectura (PAL) del Servei
d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball.
Finalitat: donar a conèixer les biblioteques com a
equipaments municipals d’informació, formació, lleure i
promoció de la lectura a l’alumnat d’Educació Infantil i
Primària. Programació d’activitats:
P5 LA RATOLIVA
1r. VOCABULARI TÈCNIC
2n. CLASSIFICACIÓ DELS LLIBRES DE CONEIXEMENTS
3r. LES FONTS D’INFORMACIÓ
4t. CERCA AL CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA
5è. LES OBRES DE REFERÈNCIA
6è. CERCA D’INFORMACIÓ A INTERNET
Formació d’usuaris adreçada a alumnat d’ESO i Batxillerat
Forma part del Programa d’animació educativa (PAE) del Servei d’Educació
de l’Institut Municipal d’Educació i Treball).
Finalitat: donar a conèixer la biblioteca com a recurs permanent
d’informació i lectura, així com les diferents obres de referència, tant en
format imprès com electrònic. Programació d’activitats:
DESCOBREIX LA BIBLIOTECA - EL CATÀLEG
FONTS D’INFORMACIÓ I REFERÈNCIA
Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball.
T. 93 814 04 40
educacio@vilanova.cat
Biblioteca Joan Oliva i Milà.
T. 93 893 20 39
b.vilanovag.jo@diba.cat
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
T.93 815 91 21
b.vilanovag.act@diba.cat
www.vilanova.cat/html/tema/bm/index.html

BIBLIOTEQUES DE SANT PERE DE RIBES
Visites escolars: destinades als alumnes de P2 fins a
2on de primària. Són sessions diferents per a cada curs
escolar.
Projecte Biblioteca - Escola: adreçat als alumes de
3er i 4rt. Es fan dues sessions a 3er (una a la biblioteca
escolar i una a la biblioteca pública) i dues a 4rt (una a
l’aula d’informàtica de l’escola i una a la biblioteca pública)
Bibliotecaris per un dia: sessions pràctiques d’ús de la biblioteca
adreçades als alumnes de 5è i 6è.
BIBLIOinforma’t: sessions de formació específiques adreçades a alumnes
d’ESO i Batxillerat: ús del catàleg i tràmits en línia; fonts d’informació;
recerca a internet, etc.
La Maleta Viatgera: llibres, revistes, pel·lícules i música per a nens i per a
adults per gaudir en família. S’ofereix de P0 a 6è. Es deixa en préstec a
l’escola per tot el curs i cada alumne se l’emporta a casa durant una
setmana.
Préstec del lots: amb el carnet de classe, durant tot el curs escolar.
Assessorament: reunions periòdiques amb les bibliotecàries escolars i
assessorament tècnic.
Biblioteca Manuel de Pedrolo
T. 938964020
Contacte: Laia Bertran: bertrantl@diba.cat
bibliotecamanueldepedrolo.blogspot.com
Biblioteca Josep Pla
T. 938115782
Contacte: Ester Callao: callaome@diba.cat
bibliotecajoseppla.blogspot.com
blogdelbibliol.blogspot.com

BIBLIOTEQUES DE SITGES
Programa de formació "Explorem la biblioteca”.
Dirigit als alumnes de 3r i 4rt de les escoles de
Sitges, aquest projecte té com a objectiu principal
dotar els nens i nenes de les eines bàsiques per a
que sàpiguen utilitzar les biblioteques, els recursos i
els serveis que hi tenen al seu abast. També posem
especial atenció en la promoció de la lectura com a
font d'oci i enriquiment personal. El programa consta de 3 a 5 sessions,
depenent de la disponibilitat de cada escola.
Visites puntuals a la biblioteca.
Les biblioteques també oferim la possibilitat de fer una visita a mida per a
la resta d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària de caire més
general o bé enfocada als projectes que treballa cada classe.
Biblioteca Santiago Rusiñol T. 93 894 11 49
b.sitges.sr@diba.cat
http://bibliositgessr.wordpres.com
Biblioteca Josep Roig i Raventós: T. 93 894 84 86
b.sitges.jrr@diba.cat
bibliotecajoseproigiraventos.wordpress.com

BIBLIOTECA MOSSÈN JOAN AVINYÓ
Cubelles
Escoles bressol: Visites a demanda, amb conte i animació a la lectura
per als nens i nenes de 2 anys, que tenen com a connexió els contes
tradicionals (El Patufet, Els 3 Porquets, etc). Es realitza a la sala infantil
amb una ambientació especial per a la visita.
Visites escolars: Visites destinades als alumnes d’educació infantil,
primària i secundària.
Sessions d’una hora aprox. Que inclouen: explicació general dels serveis
de la Biblioteca; com fer-se i perquè serveix el carnet d’usuari; normes d’us
; Tipus de material que hi ha; hora del conte i consultem els llibres.

Visites d’adults: Visites de diversos col·lectius com els alumnes dels curs
de català. Explicació general i mostra bibliogràfica dels fons, referents a
l’àmbit de l’activitat del grup.
Maletes pedagògiques: Recull de material sol·licitat pel col·legi sobre un
centre d’interès concret, que es presta per un temps determinat a l’escola.
Contacte: Marga Rosell
T. 93 895 23 87
roselljm@cubelles.org

BIBLIOBÚS MONTAU
Visites escolars: adreçades als alumnes d’educació
infantil, primària i secundària amb l’objectiu de donar un
coneixement general dels serveis, normes d’us i tipus de
material que ofereix el bibliobús en el seus municipis.
Maletes Viatgeres: Lots de llibres, revistes, pel·lícules i
música per gaudir i compartir en família, que es deixen en préstec a
l’escola per tot el curs i cada alumne se l’emporta a casa durant una
setmana.
Préstec d’aula: lots temàtics a mida amb material del bibliobús per
treballar a l’aula. Es presten amb el carnet de l’aula al llarg del curs
escolar amb un termini determinat segons les necessitats de cada curs.
Contacte: María José Salmerón,
T. 629 712 826
b.montau@diba.cat - busmontau.wordpress.com

BIBLIOBÚS EL CASTELLOT
Visites escolars: adreçades als alumnes d’educació infantil, primària i
secundària amb l’objectiu de donar un coneixement general dels serveis,

normes d’us i tipus de material que ofereix el
bibliobús en el seus municipis.
Maletes Viatgeres: lots de llibres, revistes,
pel·lícules i música per gaudir i compartir en família,
que es deixen en préstec a l’escola per tot el curs i
cada alumne se l’emporta a casa durant una setmana.
Préstec d’aula: lots temàtics a mida amb material
del bibliobús per treballar a l’aula. Es presten amb el carnet de l’aula al
llarg del curs escolar amb un termini determinat segons les necessitats
de cada curs.
Col·laboració amb les biblioteques escolars: col·laboració amb les
persones responsables de les biblioteques escolars –assessorament
professional i préstec de lots temàtics per a projectes d’escola i d’aula-.
Contacte: Bernadette Hortal Corbella
T. 696 443 541
b.castellot@diba.cat - bibliobuselcastellot.blogspot.com

