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data taller públic lloc hora 
18 d’abril detectius de 

biblioteca  
infantil i primària biblioteca 17,30 h. i 18,30 h. 

9 de maig els contes de Marc infantil i primària biblioteca 17,30 h. i 18,30 h. 
20 de juny contes diversos en 

un món divers 
infantil i primària biblioteca 17,30 h. i 18,30 h. 

19 de setembre rondalles i 
llegendes 

infantil i primària biblioteca 17,30 h. i 18,30 h. 

17 d’octubre la maleta 
d’Anacleta 

infantil i primària biblioteca 17,30 h. i 18,30 h. 

24 d’octubre café tocat de lletres E.P.A. biblioteca 16,30 h. 
31 d’octubre bebeteca 0-3 anys La Vila i 

Inmaculada 
10h. i 11h. 

 
 

1. DETECTIUS DE BIBLIOTECA 
SINOPSI: 
Les biblioteques són un lloc misteriós, totes guarden un secret i una història que contar. Hui descobrirem 
que és el que va passar en ésta. Però abans haureu de demostrar que sou bons detectius i que sabeu 
resoldre enigmes. Ens ho passarem bé i descobrirem com funciona la biblioteca i com estan organitzats els 
llibres a les prestatgeries 
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2. ELS CONTES DE MARC 
SINOPSI: 
Carme Miquel ha donat vida a un personatge especial, el seu nom és Marc. Les seues històries estan 
rodolinades i plenes de tendresa. D'un llibre molt gran Marc eixirà a jugar i a explicar-nos les coses que ell 
ha anat descobrint 

3. CONTES DIVERSOS EN UN MÓN DIVERS 
SINOPSI: 
El món és ben divers, tots som diferents: baixets, grossos, espavilats, tímids, ràpids, lents, negres. En estos 
contes, donarem veu als que no s'escolten mai. Un conte darrere d'una poesia, perquè la literatura explica, 
reconforta, alivia i fa pensar i repensar. Contes, seleccionats per edats, que expliquen la riquesa de la 
diversitat del món i animen a la seua lectura 

4. RONDALLES I LLEGENDES 
SINOPSI: 
Les rondalles i les llegendes formen part del nostre bagatge cultural les més pròximes i les que venen de 
lluny, la seua narració i interpretació ens divertirà i ens les aproparà. Els éssers fantàstics que en altres 
temps havien espantat als més menuts ara tornaran i ens explicaran la seua raó de ser 

5. LA MALETA DE ANACLETA 
SINOPSI: 
Sabeu qui és Anacleta? Sí la del monyo violeta, que sempre va en bicicleta que es menja una galeta o una 
piruleta o una rosquilleta. Va molt a la biblioteca. però avui volia anar a la discoteca i m'ha demanat que li 
guarde la seua maleta. Ja sé que les coses de les demés no es toquen però tinc moltes ganes de saber què hi 
ha dins. No podria fer una ulladeta ràpida? Si m'ajudeu a vigilar per si ve Anacleta i a dissimular quan 
arribe, obrim la maleta! 

6. CAFÉ TOCAT DE LLETRES 
SINOPSI: 
Posa'm un café tocat de contes, a veure si em desemboira de les preocupacions i em relaxa. Darrere d'un 
conte un altre i, com si li férem glopets a un café, anirem assaborint històries que ens poden semblar 
properes, algunes vegades, i llunyanes altres, però que sempre ens faran pensar i ens animaran a llegir un 
llibre 

7. BEBETECA. MANS MANETES  
SINOPSI: 
Cada vegada trobem més llibres per a aquells que encara no llegeixen , iniciar-los al món de les paraules 
des de ben menuts és molt important. Acompanyats de les seues mares o pares els més menuts gaudiran 
d'una estona amb contes, cançons de falda, titelles, instruments musicals... I entre tots aprendrem com 
explicar-los els contes 
 

 


