
Busquem explicadors i explicadores voluntaris

Si us engresqueu a explicar un conte, podeu trucar a la Biblioteca, 
al telèfon 977 768 809, o bé enviar un correu electrònic (biblioteca.
gaudi@riudoms.cat) i us oferirem una data que us vingui bé. L’expe-
riència viscuda per part dels qui ja ho han fet ha estat molt gratifi cant.

A tenir en compte...

• Ajudeu el vostre fi ll o fi lla a tractar tots els materials de la biblioteca amb la 
cura necessària (mans netes, passar els fulls amb cura, no trepitjar-los...).

• Recordeu que la sala infantil no és un espai de jocs, és també una Biblio-
teca. Per tant, s’ha de respectar el silenci.

• Recordeu de posar en silenci el telèfon mòbil a l’entrar a la Biblioteca.

• L’hora del conte no és un servei de guarderia. Ni la Biblioteca ni el Grup 
Municipal de Lectura es poden fer responsables del control de sortida dels 
vostres fi lls o fi lles ni dels danys que puguin patir.

• La Biblioteca admetrà amb molt de gust els vostres suggeriments per mi-
llorar els serveis i per organitzar altres activitats de promoció de la lectura.
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CURS 2017-2018

Descobreix la màgia dels contes!



Què podeu fer amb el vostre fill/a abans o 

després de l'Hora del Conte?

• Fer-vos el carnet de préstec de la Biblioteca. És gratuït i us per-
metrà tenir fi ns a quinze llibres durant un mes a casa vostra. El 
vostre fi ll o fi lla també el pot obtenir.

• Ajudar-lo a entendre com estan organitzats els llibres de la sec-
ció infantil. 

• Asseure’s a terra amb el vostre fi ll/a i llegir-li, o explicar-li, un con-
te que ja conegueu o un de nou.

• Fullejar amb ell un llibre de coneixements que tracti d’una temà-
tica que us interessi a tots dos: l’espai, els planetes, els animals, 
els deserts, la música, la cuina, etc.

• Que ell mateix us expliqui un conte que ja coneix.

• O senzillament, remenar el fons de la secció infantil.

Des del curs 2001-2002, el Grup Municipal de Lectura organitza 
l’activitat de L’Hora del Conte amb la fi nalitat d’apropar els contes 
als nens i nenes de fi ns a 8 anys i de promoure la utilització fami-
liar de la Biblioteca. 
La proposta, que pren forma gràcies als pares i mares voluntaris 
que s’ofereixen per explicar un conte escollit per ells mateixos, 
pretén facilitar i augmentar les oportunitats d’encontre dels infants 
amb el món dels llibres.

Per aquest curs escolar estan previstes les següents sessions:

Octubre: dies 21 (inauguració).
Novembre: dies 4 i 18
Desembre: dies 2 i 16.

Gener: dies 13 i 27.
Febrer: dies 10 i 24.
Març: dies 10 i 24.
Abril: dies 7 i 21.

Maig: dies 5 i 19 (cloenda).

Algunes de les sessions es fan en anglès, gràcies a la col·labora-
ció amb la Univeristat Rovira i Virgili, i d’altres van acompanyades 
d’un taller relacionat amb el conte que s’explica o d’un espectacle.

Les sessions són els dissabtes a les 12 h (excepte els dies que es 
fa espectacle o taller que comencen a les 11.30 h).  

Si ho desitgeu, podeu venir a la biblioteca a partir de les deu del 
matí amb el vostre fi ll o fi lla, i així disposareu d’una estona de tran-
quil·litat per mirar, explicar o comentar contes i també llibres de 
coneixements amb ells.


