PROGRAMA DE LECTURA
D’ESTIU 2016
Del 26 de maig al 29 de setembre

Encetem una nova edició del Programa de Lectura d’Estiu que té per objectiu animar
els infants i joves a llegir durant les vacances.
El programa d’enguany està dedicat al món de la ciència‐ficció: la vida en altres
planetes, els viatges interestelars, els experiments científics, les tecnologies avançades
...
Els protagonistes de les lectures seran científics esbojarrats, robots, princeses
galàctiques o grans herois amb poders que s’enfronten a les forces del mal.
La biblioteca ha preparat una àmplia selecció de llibres per a infants a partir de 8 anys i
un carnet que comptabilitzarà punts per les lectures que es facin durant l’estiu. Llegir
tindrà premi i a finals de setembre es lliuraran als participants i guanyadors diversos
records.
Es portaran a terme també tallers de manualitats i dos laboratoris de tecnologia per
crear un robot.
Per al públic jove es realitzaran 3 sessions del club de lectura de literatura de ciència‐
ficció.
Es donarà el tret de sortida el proper dijous dia 26 a partir de les 9h del matí amb la
presentació teatralitzada als alumnes de 3r de primària de les escoles del municipi.
Està previst que prop de 300 nois i noies de tots els centres escolars del municipi
participin en les activitats els dies 26 i 31 de maig a la Biblioteca de Vila‐seca, i el 2 de
juny al Biblio@ccés de La Pineda i de La Plana.

AGENDA



PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE LECTURA D’ESTIU 2016
26 i 31 de maig a la Biblioteca
A partir de les 9,15 presentació teatralitzada a les escoles de Vila‐seca a
càrrec de Silvia Palazón
2 de juny al Biblio@ccés de La Pineda i de La Plana
A partir de les 9.15h presentació teatralitzada a les escoles de La Plana i
Cal∙lípolis a càrrec de Silvia Palazón

 CLUB DE LECTURA JUVENIL
A càrrec de Sílvia Palazón
30 DE JUNY a les 11h
26 DE JULIOL a les 11h
30 D’AGOST a les 11h

 TALLER DE RETALLABLES: robots i altres enginys.
A partir de 6 anys.
5 de juliol a les 18h
9 d’agost a les 18h

 CREEM UN ROBOT: taller de tecnologia per a infants.
A partir de 8 anys.
28 de juliol a les 11h
8 de setembre a les 11h

 FESTA DE CLOENDA DEL PROGRAMA DE LECTURA D’ESTIU
29 de setembre a les 17 h. al jardí de la Biblioteca

