
     

     

     

    

  

 
     ABRIL, el mes del llibre

 
PIC-NIC DE LLIBRES

Dijous, 5 d'abril

17.30h A la plaça del poble
Amb n’Encarna de las Heras
Estau tos convidats a venir a un berenar de llibres!
Per a tota la família

 
 
 
 

Mamà CONTA'M UN CONTE, per a nadons

Divendres, 6 d'abril   
17.30 h. Grup de mamis contadores
Grup obert i voluntari de m(p)am(p)às per a contar contes
a nadons de 0 a 4 anys. 

 

CONTACONTES 
Divendres, 13 d'abril 

18.00h Conta’m el món! 

amb David i Monma. Des de 3 anys.

 

Divendres, 20 d'abril 

18.00 h El viatge d'en Pingu 
amb Laboratori de Somnis. Des de 3 anys
 

DIA DE SANT JORDI!

Dilluns, 23 d'abril
Jornada de portes obertes de 10.00 h a 18.30 h.
A partir de les 10.00 h paradeta de llibres gratuïts
17. 00h Taller de punt de llibre. Edat: de 3 a 8 anys.
 

ROTLLANA DE JOCS

Dijous, 26 d'abril

17.30 h amb na Maritza
Per a oferir un espai de comunicació, incentivar la lectura en grup
afavorir el joc col·lectiu.

 

TROBADA AMB 

Divendres, 27 d'abril

18.00 h Trobada amb 
procés creatiu. 
Per a tota la família

   
 
                                  US HI ESPERAM!

ACTIVITATS
ABRIL  2018
       

       

       

, el mes del llibre 

NIC DE LLIBRES 

Dijous, 5 d'abril 

17.30h A la plaça del poble de Sant Jordi 
Encarna de las Heras i na Martiza. 

Estau tos convidats a venir a un berenar de llibres! 
Per a tota la família! 

Mamà CONTA'M UN CONTE, per a nadons 

  
Grup de mamis contadores 

per a contar contes 

. Des de 3 anys. 

Des de 3 anys 

DIA DE SANT JORDI!  

Dilluns, 23 d'abril 
Jornada de portes obertes de 10.00 h a 18.30 h.  
A partir de les 10.00 h paradeta de llibres gratuïts 
17. 00h Taller de punt de llibre. Edat: de 3 a 8 anys. 

ROTLLANA DE JOCS 
Dijous, 26 d'abril 

na Maritza. Activitat familiar amb fills fins els 3 anys. 
Per a oferir un espai de comunicació, incentivar la lectura en grup
afavorir el joc col·lectiu. Benvinguts els germans grans!. 

TROBADA AMB L’AUTORA 
Divendres, 27 d'abril 

18.00 h Trobada amb n’Emma Segura, per parlar de les seues obres i del 
procés creatiu.  
Per a tota la família. 

US HI ESPERAM! 

ACTIVITATS 
ABRIL  2018 

 

BIBLIOTECA VICENT SERRA ORVAY

 

TALLER DE GIMNÀSTICA 

per a majors de 50 anys

Els dimarts d'abril i maig

Impartit per 
Cal inscripció prèvia, portar roba 

         
 
 
23 d'abril, 

Jornada de portes obertes
paradeta de llibres gratuïts

   

   

   

anys. 
Per a oferir un espai de comunicació, incentivar la lectura en grup i 

per parlar de les seues obres i del 

BIBLIOTECA VICENT SERRA ORVAY 

PER A ADULTS 
 

TALLER DE GIMNÀSTICA 

per a majors de 50 anys 

Els dimarts d'abril i maig 
de 17.30 h a 18.30 h 

Impartit per Nilda Ventura 
Cal inscripció prèvia, portar roba 

còmoda i estoreta. 
15 places 

 

23 d'abril, dia de Sant Jordi! 
Jornada de portes obertes 
paradeta de llibres gratuïts 

 
 


