
Activitats
a la
Biblioteca

Biblioteca Municipal "Enric Valor"
C/ Virgen del Carmen, 38
Tfn: 965406510 biblioteca@crevillent.es

 

PLACES LIMITADES

octubre-desembre

INSCRIPCIONS: 

Taller de empleo Villa de Crevillent VII
Dinamización comunitaria

Activitats impartides per:
 

 
 

LA BIBLIOTECA EXPOSA
Selecció de llibres per a commemorar dies especials

Centenari Annual, de l'1 al 10 dꞌoctubre.
Exposició dedicada a Carmelina Sánchez, des del 8 al 15

dꞌoctubre.
Dia Mundial de la Salut Mental, de l'11 al 16 dꞌoctubre.
Dia Mundial de la Alimentació, del 16 al 23 dꞌoctubre.

Dia de les Escriptores"La literatura, NO SENSE DONES", del 18
al 23 dꞌoctubre.

Halloween, del 26 dꞌoctubre al 2 de novembre.
Dia del Dibuixant, del 10 al 17 de novembre.

Dia Internacional de lꞋErradicació de la Violència contra la
Dona, del 25 de novembre al 2 de desembre.

Nadal, del 16 al 31 de desembre.

 



ACTIVITATS PER A COL·LEGIS 

DIVENDRES, 1 D'OCTUBRE
"Los animales de Martín", amb motiu del Dia Mundial dels Animals.

DILLUNS, 25 D'OCTUBRE
Espectacle de màgia "Biblioteca mágica" del Mag Dálux, amb motiu
del Dia de les Biblioteques.

DIVENDRES, 29 D'OCTUBRE
"La ruta dels monstres oblidats", amb motiu de la celebració de
Halloween.

DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE
"El mago de Oz", a càrrec de Oracle de l'Est.

DIVENDRES, 12 DE NOVEMBRE
Animació lectora "Llegim?", a càrrec de la Fundació Bromera.

DIVENDRES, 26 DE NOVEMBRE
 "Stop violència de gènere", amb motiu del Dia Internacional per la
Erradicació de la Violència contra la Dona

DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE
"Navidades con Tolkien" , amb motiu de la proximitat de les festes
nadalenques.

REPRESENTACIONS I  CONTA-
CONTES
18:00 H.

FINS A COMPLETAR AFORAMENT

Prèvia sol·licitud
VISITA GUIADA AMB MOTIU DEL DIA DE LES BIBLIOTEQUES
DEL 26 AL 29 D'OCTUBRE
 El taller s'acompanyarà d'una activitat de contacontes i està destinada
per a alumnat de 1r a 3r de primària.

TALLER  "JA SÉ LLEGIR". RECONEIXEMENT ALS PRIMERS
LECTORS. 

L'activitat consta de visita guiada, contacontes i lliurament de conte i
"diploma de lector". Destinat a l'alumnat de 1r de primària.

VISITES TEATRALITZADES
Visites per a donar a conéixer la Biblioteca, així com la història de
l'edifici. Destinat a l'alumnat d'infantil i tots els cursos de primària.

INDIANA BONES: ANIMACIÓ LECTORA SOBRE L'ODISSEA
Espectacle d'un paleontòleg que, a través de fòssils  de suposats animals
mitològics, ens conta de manera divertida les aventures de l'Odissea
d'Homer. Dies 20 i 21 de desembre.

L'objectiu d'este taller és construir dispositius que funcionen de
manera automàtica i que els escolars desenrotllen el sentit de la
lògica, la creativitat i l'enginy per a poder construir estos aparells.
Els models que s'estan construint van acompanyats d'un
programa informàtic que està basat en icones o instruccions
escrites senzilles, sota la supervisió dels docents de tuXc
Coaching, especialistes en este tipus de tallers.

El taller està destinat a escolars d'entre 7 a 12 anys.

TALLER ROBÓTICA
Del 27 al 30 de desembre

de 10 a 13 h.
Inscripció prèvia  

ACTIVITATS PER A REALITZAR
AL CENTRE EDUCATIU

CONTES PER TELÈFON DE GIANNI RODARI
Es projecta un conte gravat amb anterioritat, simulant realitzar-se a
través de videotrucada, amb la possibilitat que els participants en el
mateix puguen visitar presencialment la classe, després de la projecció.

MALETINS DIDÀCTICS
Maletins de "Emocions" i "Crea la teua pròpia història" per a treballar en
les aules la gestió de les emocions o les eines per a escriure els seus
propis relats.

BIBLIOTECA AL CARRER
Trasllat de llibres seleccionats a les tres pedanies per a acostar
mensualment el servei de la biblioteca als usuaris residents en
aquestes.

CLUB DE LECTURA INFANTIL-JUVENIL
Tallers d'animació lectora impartits per una monitora
setmanalment. Necessària inscripció prèvia a la Biblioteca.

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES
BIBLIOTEQUES
Lliurament de premi del Concurs de Marcapàgines. A continuació,

espectacle del Mag Dálux per a la classe del / de la guanyador/a


