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+info

riellsiviabrea.cat

ens trobareu a la 
Pl. de la Vila nº 4

Tardes
de dilluns a divendres

de 15. 30 a 20h

Matins
dimarts i dissabtes 

de 9.30 a 13h

Nou servei de whatsapp!
Renova, reserva, inscriu-te a les 

activitats i pregunta a la biblioteca

690949609

Servei en funcionament durant 
l’horari d’obertura de l’equipament



ABRIL JUNYMAIG
Hora del conte per adults Hora del conte Conte nadons

Hora del conte

Xerrada: El cos com a eina de canvi

Taller TIC: Introducció a la cerca de feina per 
Internet

Taller TIC: Telèfons mòbils (2)

Taller TIC: Tauletes

Racó de famílies: Joc interactiu de primers 
auxilis

Xerrada: L’ordre digital

Hora del conte

Club de Lectura

TOTES les activitats seran gratuïtes a excepció 
que s’indiqui el contrari.

Del 26/03 fins al 12/04
Aparador de cinema

Exposicions
bibliogràfiques

Del 07/05 al 24/05
Aparador de viatges

Divendres 05/04|18.30h Dijous 09/05|17h Dimarts 04/06|10.30h

Dijous 06/06|17h

Dijous 11/06|18.30h

Dimarts 30/04|de 09.30 a les 12.30h

Dimarts 14/05|de 09.30 a les 12.30h

Dimarts 18/06|de 16.30 a les 19.30h

Dimarts 21/05|17h

Divendres 17/05|18h

Dijous 11/04|17h

Dijous 09/05|20.30h

Espectacle de contes per a adults del narrador gironí 
Joan de Boer que recull algunes de les seves millors 
històries. Contes divertits, sorprenents i de vegades 
inclassificables que sense cap mena de dubte ens 
deixaran amb ganes d’escoltar-ne encara més!

Es treballarà la lectura dels infants amb la companyia 
de gossos de teràpia. L’activitat es durà a terme al 
parc de davant de la Biblioteca.

Prepara’t per re-conèixer la capacitat del teu cos 
d´ajudar-te a estar més present en el teu dia a dia.

a càrrec de Judit Jodar

Coneixerem les possibilitats que ens ofereix Internet 
en la cerca de feina, veurem quins portals ens poden 
ajudar en aquesta tasca i descobrirem la utilitat de les 
xarxes socials per trobar un destí laboral. 

Coneixerem les aplicacions més habituals i aprendrem 
a descarregar i instal·lar-ne de noves.
A més veurem com comunicar-nos a través del 
whatsapp i el correu electrònic de manera senzilla.

Quantes vegades t’has trobat buscant una imatge al 
teu dispositiu mòbil i resulta que en tens més de 1000?, 
en aquest taller aprendràs a gestionar l’ordre dels teus 
arxius digitals.

Coneixerem el potencial que tenen les tauletes, 
realitzarem gestions quotidianes, descarregarem i 
utilitzarem diferents aplicacions, i resoldrem els dubtes 
que puguin aparèixer de l’utilització dels dispositius.

Ens endinsarem en un món màgic de fantasia que ens 
transportarà a móns on els animals parlen, els elefants 
volen...

Descobrirem tres contes que tenen l’aigua com a 
tema de fons. L’Alma els explicarà utilitzant diversos 
suports: música, objectes i titelles.

Joc en que es recreen diverses situacions d’accidents i 
ens ensenya com actuar el que hem de fer i el que no. 

a càrrec d’Enjoy order

A de Brossa amb l’Assumpta Mercader

El poeta Joan Brossa jugava i feia màgia amb les 
lletres i les paraules. Tenia una imaginació desbordant 
que li permetia crear a partir d’objectes quotidians 
o, simplement, a partir de qualsevol paraula. “A de 
Brossa” pretèn acostar el poeta als infants,  però també 
encomanar el plaer de jugar i divertir-se amb les lletres 
i paraules.

Farem tertúlia sobre la lectura conduïda per Assum 
Guardiola de Factoria de Lletres.

Contes petits per a nens grans amb Joan de Boher Gossos i lletres. Lectura educativa amb gossos de 
teràpia a càrec d’ATAGI.

Embolic de somnis

Contes mullats, salats i esquitxats amb Alma i la mar 
de contes

a càrrec de Núria Martínez

Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia

per infants a partir de 5 anys

Como agua para chocolate

a càrrec d’Esther López amb el suport de Riells Oncolliga


