Activitats infantils

a les 5 de la tarda... és l’hora del conte!

a càrrec de Joan Boher

a càrrec de La Companyia Borinot Groc

Un nadal ple de contes i
seguidament cagatió

Sabeu què passa quan no surten els bolets?

20/12

19/10

a càrrec de La Senyoreta Perleta

a càrrec de Pepa Contes

El Montseny és una muntanya
màgica i la tenim molt a prop!
Vine a conèixer les seves històries!

La biblioteca és un espai
de possibilitats infinites!
La voleu conèixer?

15/11

21/09

Biblio…què?

Contes de follets i barrets de bolets

Llegendes del Montseny

*per a infants de 3 a 8 anys

I l’hora del conte
especial nadons...
06/11 10.30h
Conte Nadons. Toca Sons
Pepa Contes

*de 8 mesos a 2 anys

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar

Riells i Viabrea

programa d’activitats
set-des 2018

riellsiviabrea.cat

+info
Matins
dimarts i dissabtes
de 9.30 a 13h
Tardes
de dilluns a divendres
de 15. 30 a 20h

Horari

ens trobareu a la
Pl. de la Vila nº 4

Telèfon: 972 16 05 66
biblioteca@riellsiviabrea.cat

Contacte

Activitats Formació TIC
per

adults

Exposicions
Del 05/11 al 27/11
El tritó del Montseny
Organitza: Parc Natural del Montseny

Del 02/11 al 25/11
Will Eisner. EL Centenari

Eisner és le creador del personatge “The Spirit”
i primer autor de còmic en utilitzar el format
novel·la gràfica
Organitza: Central de Biblioteques

Del 28/11 al 19/12
7 onades

Exposició que combina les il·lustracions de Vanesa
Zaro amb poemes de Daniel Helbig, voluntària
un camp de refugiats d’Open Arms ONG
Organitza: Central de Biblioteques

Del 03/12 al 19/12
Exposicions d’Àlbums il·lustrats,
còmic infantil i llibres prohibits
Organitza: Central de Biblioteques

de 9.30 a 12.30h

02/10 Aprèn a fer servir el telèfon mòbil

Coneix totes les característiques del teu telèfon:
calendari, timbre, alarma, bloqueig, aprèn a
utilitzar la càmera...
Inscripció fins 25/09

19/10 Gestions quotidianes per Internet
Aprèn a demanar hora al metge, a comprar al
supermercat, a llegir el diari, a comprar entrades i oci...
Inscripció fins11/10

20/11 Iniciació a la recerca de feina
Aprèn a buscar als diferents portals (Feina
Activa, Infojobs, Infofeina, LinkedIN...)
Inscripció fins 13/11
*Totes les sessions són gratuïtes. Places limitades. Si no
hi ha un mínim de participants la formació no es podrà
portar a terme.

Club de lectura
08/11
El pit roig de Jo Nesbo

Conduit per Assum Guardiola
de Factoria de lletres.
Vine a compartir el gust per la
lectura en grup!

a les 20.30h

Especial
Castanyada i
Halloween
Del 25/10 al 04/11
Exposició bibliogràfica: Passa-t’ho
de por a la biblioteca
31/10 a les 17h
Taller infantil: Vine a crear la teva
bossa per a recollir caramels!

