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Novetats de la Biblio
Préstec de DVDs plurilingües

Tots els dimecres, a les 17:30

h., a la Biblioteca Pública
Infantil Municipal.
Programació desembre:
Dimecres, 3: El corb i el
Mussol
Dimecres, 10: La nit de Reis
Divendres, 19 (Jesús Pobre): Els regals reials
i a més::
Divendres, 5 de desembre
Taller d'estimulació de la lectura per a
bebés i mares embarassades
Biblioteca Pública Infantil Municipal

Normes:

- Activitat recomanada per a xiquets/es de 4 a
8 anys.
- Les famílies deixaran els xiquets/es a la
planta baixa de la Casa de Cultura, on el
personal de la Biblioteca es farà càrrec.
- L’activitat té una durada de 45 mín. No
podrà entrar en la Sala ningú una vegada
començada l’activitat. Per favor, sigueu
puntuals i respecteu als demés.
- Quan finalitze l’activitat, els pares/mares els
recolliran en la planta baixa, on hauran d’estar
esperant-los a les 18.15 h.

Col·lecció
Geronimo Stilton

Col·lecció
Polito

Biblioteca

La nostra biblio

Un món per descobrir

La nostra Biblioteca t'ofereix molts serveis
per tal que aprofites la màgia dels llibres.

La nostra biblioteca t'ofereix descobrir
tot
un
món
d'aventures,

 Préstec de llibres, revistes i DVDs

històries i fantasia amb els llibres.

Dilluns i dimecres, a les 12:30 h.
També en les hores de biblioteca de la
teua classe. 

 Sala d'estudi i deures



Durant l'hora de menjador, tenim oberta
la sala d'estudi i deures, al pati, per a
que pugues aprofitar el teu temps lliure.
 Catàleg en línia



Consulta tots els llibres disponibles a la
nostra biblioteca en la web del col·legi:
www.poudelamuntanya.org.

 Racó interactiu



Amb tres ordinadors per consulta en
sala i per realitzar paquets interactius de
comprensió lectora.

Llig

per

millorar

el
teu
vocabulari,
despertar
la
teva
imaginació i escriure amb major
correcció.

Aprofita el

préstec de llibres

per

poder endur-te uns dies els llibres o
els DVDs que t'agraden a casa.

Millora les llengües

amb la

nostra secció de llibres en valencià,
castellà i anglés, així com pel·lícules i
DVDs plurilingües.

amplia
els
teus
coneixements sobre les diferents

Consulta

i

àrees de classe.

Consells a les famílies
 Dediqueu un temps cada dia a llegir amb el
vostre fill o filla, si és possible,
sempre a la mateixa hora.
 Deixeu que trie el llibre o us
conte el que vol
llegir
amb
vosaltres.
 Assegureu-vos que
els dos veieu bé el
conte i deixeu

que

us

guie,

passe les pàgines
o endevine el que
va a passar.
 Connecteu les seves idees sobre el
conte amb les seves experiències.

 Exagereu! Jugueu amb els signes i
les
expressions
facials
per
caracteritzar els personatges.
 Divertiu-se descobrint la màgia i els
beneficis de la lectura.

