JUNY 2018
Amb inscripció prèvia

Infants acompanyats d’un adult

Preu per material

ACTIVITATS ADULTS
No serà permesa l'entrada a la sala passats 10 minuts del començament de l’activitat, per aquest motiu es prega puntualitat.

PUNT DE LECTURA


Divendres 8 de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària de novel·la negra “Negrafels”, llegim Expediente
Barcelona de Francisco González Ledesma a càrrec de Cati Rivera. Espai de suport 3 planta 2.



Dijous 14 de 19 a 20.30 h. Tertúlia literària especial 100 aniversari del naixement de Manuel de
Pedrolo, llegim Tocats pel foc modera Montserrat Morera d'Espais Escrits. Vine una estona abans i gaudeix d’un
cafè amb Café de Finca. Espai Margarida Xirgu.



Dilluns 18 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en alemany, llegim Blutorangen de Verena Boos a càrrec de Rosa
Ma. Cano. En col·laboració amb Goethe-Institut Barcelona. Espai de suport planta 1.

EXPOSICIONS


Del 4 al 15 de juny. Exposició col·lectiva Sant Ferran. Espai Margarida Xirgu.



Del 19 al 30 de juny. Exposició AAVV Vista Alegre “Tallers de costura”. Espai Margarida Xirgu.

ZONA SONORA


Dilluns 4 i 18 a les 19 h (2 sessions). Tertúlia d’òpera La Traviata de Giuseppe Verdi , a càrrec de Jaume Tous i el
Grup SOPERA. Espai Margarida Xirgu.

A TAULA


Dimarts 5 de 18.30 a 20 h. Taller "Hamburgueses vegetals: cuina de reaprofitament" a càrrec de Núria Casas
d’Espigoladors. Sala taller infantil.

VIDA SANA


Dimarts 12 de 18 a 20 h. Taller "Preparats amb plantes medicinals: olis, tintures i infusions” a càrrec de Mercè
Serra d’Olieu. Sala taller infantil.

T’INTERESSA


Divendres 1 i 8 (2 sessions) de 18.30 a 20 h. Taller “Automaquillatge d'estiu” a càrrec d'Ana Laura Vazquez. Espai
de suport planta 1.



Dilluns 4 de 18.30 a 19.30 h. Taller "Seguros y protegidos on line: ¿qué hacen nuestros hijos en Internet? Juegos
on line, descargas, redes sociales..." a càrrec de Sekuritz. Espai de suport planta 1.



Dimarts 5 de 19 a 20.30 h. Taller "El valor del dinero: como crear una cartera de inversión para rentabilizar
nuestros ahorros” a càrrec de Nuria Masso. Espai de suport planta 1.
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Dimecres 6 de 19 a 20.30 h. Taller "Como convertirse en una persona más productiva mejorando los hábitos" a
càrrec de Sol García Tobar, ADE i creadora de Fit Finanzas. Espai de suport planta 1.

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA


Dijous 7 i 14 (2 sessions) de 10 a 12 h. Taller “Una bossa per anar a la platja feta de trapillo” a càrrec de Pepi
Terre d’Estil Pepi. Sala taller infantil.



Dijous 14 de 18.30 a 20 h. Taller "Decorem un marc de fotografia amb la tècnica de la pintura sobre vidre” a
càrrec de Cristina Martin d’Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.

ACTIVITATS INFANTILS
L’infant ha d’estar dintre de la franja d’edat indicada. A les activitats familiars només tindrà accés a la sala l’infant inscrit amb l’adult
acompanyant. No serà permesa l'entrada a la sala passats 10 minuts del començament de l’activitat, per aquest motiu es prega puntualitat.

15 MINUTS COMPTATS – Infants a partir de 4 anys - Sala Infantil
De l’1 al 15 de juny (excepte dilluns 11 de juny). Cada dia de dilluns a divendres a les 17.30 h. lectura de contes
per a infants a càrrec del personal de la biblioteca.
L’HORA DEL CONTE ESPECIAL


Dilluns 11 a les 17.30 i a les 18.30 h (2 sessions). Hora del conte especial dins del Planetari Digital on ens
convertirem en “Viatgers de l’espai” a càrrec d’Explora360. Infants de 3 a 7 anys. Espai Margarida Xirgu.

TALLERS FAMILIARS


Divendres 15 de 18 a 19 h. Taller Little Chef (cuina en anglès) a càrrec de KIDS&US School of english. Infants de 4
a 7 anys. Sala taller infantil.

DISSABTES FAMILIARS


Dissabte 9 a les 11 i a les 12 h (2 sessions). Planetari digital familiar “El Cel a l’estiu” a càrrec d’Explora360.
Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.



Dissabte 9 de 10 a 13 h. Taller “L’Hora dels escacs” a càrrec del Club d’Escacs Castelldefels. Infants a partir de 6
anys. Sala taller infantil.



Dissabte 16 de 10.30 a 11 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) "La Medusa perduda" a
càrrec d'Eva González. Per a infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.



Dissabte 16 de 11.30 a 12.30 h. Teatre en anglès “Taller Storytime for babies "Where do you live?” a càrrec de
KIDS&US School of english. Infants d’1 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.



Dissabte 16 de 12 a 13.30 h. Taller d’art “Modelar con Giacometti” a càrrec de Núria Membrado d’Experimenta
Art. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.
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CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS



Dilluns 11 de 18 a 19.30 h. Acte de cloenda dels clubs de lectura infantils 2017-2018 amb la
presencia de la il·lustradora Rocío Bonilla. Espai Margarida Xirgu.



Dilluns 11 de 18 a 19.30 h. “El Club dels experts” i “El club dels + experts” clubs de
lectura al voltant de la literatura juvenil, moderat per Sílvia Nebot. Joves a partir de 12 anys. Terrassa planta 1.

Pots consultar les activitats de la biblioplatja Carme Romaní a partir del dia 18
de juny
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

La Biblioteca es reserva el dret a fer les modificacions que es considerin oportunes.
Ens podeu seguir a través de:
Per a rebre les activitats de la biblioteca per correu electrònic podeu sol·licitar-ho a: www.castelldefels.org/butlletins
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Bisbe Urquinaona, 19-21. 08860 Castelldefels. Tel. 93 636 96 97
b.castelldefels@diba.cat; biblioteca@castelldefels.org ; www.bibliotecarfjcastelldefels.org
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado
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