SIGNIFICAT DE LES ICONES I*

:

PRIMERES LECTURES: Ideals per als més menuts de la casa.
QUÉ ÈS?: per aprendre els colors, els números, les formes...
SORPRESA: Llibres amb desplegables, llengüetes...
BUSCAR: Per jugar a buscar.
CLÀSSICS: Contes clàssics i faules de tota la vida.
LLETRA DE PAL: El text està escrit amb lletra de pal.
LLETRA LLIGADA: El text està escrit amb lletra lligada.
LLETRA D’IMPREMTA: El text està escrit amb lletra d’impremta.
FAMÍLIA: Contes sobre temes que afecten la família: germans,
pares, mares, avis, àvies, adopció, noves famílies, divorci, etc.
COSES QUE PASSEN: deixar el xumet, control d’esfínters,
timideses, la mort, disminucions físiques o psíquiques, etc.
POR: Prou de pors infantils! Aquí els monstres i els fantasmes
ajuden a fer riure i a passar la por.
IGUALTAT: Contes per treballar en favor de la igualtat
d’oportunitats, la superació dels estereotips culturals i socials.
DRETS FONAMENTALS: La pau, la solidaritat, la no discriminació
per raó de sexe, ètnia, religió...
ARREU DEL MÓN: Contes i tradicions de cultures de tot el món.
MEDI AMBIENT: Com tenir cura del nostre planeta.
TRESORS: Llibres premiats (per il·lustració, text, editorial, etc.).
Àlbums especialment originals i altament recomanables.
SENTIMENTS: El món dels sentiments, les relacions afectives i
les emocions. Cada sentiment té el seu propi conte.
CALAIX DE SASTRE: Contes actuals i originals enfocats des d’un
punt de vista diferent.
TEMPS DE FESTA: Festes majors, Castellers, Nadals, Carnestoltes,
la Castanyada i tradicions de tot tipus.

La Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado de
Castelldefels us dona la
benvinguda a la seva sala
infantil.
Aquest fulletó és una petita guia que us servirà
per treure tot el profit de l’espai i les activitats
que oferim.
Sóc la pirata
BENVALENTA i
m’agradaria
explicar-vos què
fem i què no fem
a la biblioteca.
Veniu amb mi!

RECOMANACIONS PER GAUDIR DE LA SALA INFANTIL

1. Mantingueu el silenci i un ambient tranquil i relaxat.
2. Per motius d’higiene no es pot menjar ni beure (excepte aigua)
a la sala.

Llibres de coneixements:
En aquesta secció hi trobareu llibres de dinosaures, història, art, animals,
idiomes, manualitats, etc.
A la biblioteca també tenim revistes infantils, DVD, CD, un fons especial de
LLIBRES DE CUINA i un altre de LLIBRES DE PIRATES.

3. Els nens han d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci
responsable.

4. Si els infants estan nerviosos i no estan gaudint de la biblioteca,
millor tornar-hi un altre dia. És positiu que associïn aquest espai
a un lloc de calma, tranquil·litat, contes i cultura.

5. Tracteu el material amb cura i respecte. Un cop consultat el
conte, podeu deixar-lo als carros negres que hi ha distribuïts per
la sala o bé, en cas que siguin contes amb alguna icona ( ,
, etc.) amb la resta de contes amb la mateixa icona.

Llibres de la secció Famílies i + :
Espai dirigit a pares, mares, avis, àvies i tot adult interessat en qualsevol
tema al voltant de la infància i el seu desenvolupament:
COMENCEM: Embaràs, part, post-part, alletament, noms, etc.
CREIXEMENT: Evolució dels infants, educació, pedagogia, salut,
alimentació, etc.
ADOLESCÈNCIA: Psicologia de l’adolescent, oci, i les tendències actuals,
relats personals, alimentació, etc.
LLEURE: Reculls de contes, gust per la lectura, excursions en família, jocs
i oci, etc.

6. Gràcies a la vostra col·laboració i amb l’acompanyament del
personal de la biblioteca, segur que aconseguirem fer de la sala
infantil el millor espai per poder compartir tots junts llibres i
lectures...

Llibres de ficció i fantasia:
I*

Contes per a infants de 0 a 6 anys

Oferim activitats al voltant del món dels contes per a totes les edats








0 a 3 anys: RATOLINS DE BIBLIOTECA
de 4 en endavant: 15 MINUTS COMPTATS
de 4 a 9 anys: LABORATORIS DE LECTURA
de 8 a 9 anys: EL club PETITS 15
de 10 a 11 anys: EL club GRANS15
de 12 a 14 anys: El club 1214

I**

Contes per a infants de 7 a 10 anys

I***

Contes per a infants a partir d’11 anys

