MARÇ - 2013
ACTIVITATS GRATUÏTES- D’11 A12:30H
PER A NINS I NINES DE 6 A 12 ANYS

Molinets de paper
Data: Dissabte 2 de març
Hora: 11’00 h
En aquest taller fabricarem un tradicional i divertit molinet
de vent. Per a la seva construcció, farem servir un full de
cartolina, agulla, tisores i pintures de colors. Per finalitzar,
una vegada tinguem muntat el nostre molinet, només
haurem de col·locar en un lloc que passi oratge i veurem
com el molinet comença a girar.
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Centcames de colors
Data: Dissabte 9 de març
Hora: 11’00 h
En aquest taller construirem uns originals i divertits
centcames decoratius. Per a la seva elaboració utilitzarem
material per reciclar com embalatges de cartró, cartolina,
pintura de diversos colors i una mica de imaginació,
d’aquesta manera aconseguirem crear un simpàtic
centcames de colors.
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Pintam un “Miró”
Data: Dissabte 16 de març
Hora: 11’00 h
En aquest taller farem un quadre del estil de Joan Miró. Per
això, primer haurem de conèixer algunes de les seves obres
per després, poder crear la nostra pròpia obra a l´estil
“Miró”, utilitzarem singulars i variades formes geomètriques
per dissenyar un regal molt especial , amb motiu del proper
Dia del Pare.

Ous sembrats!

bibsonximelis@a-palma.es
http://www.bibliopalma.es
HORARI
DILLUNS i DIVENDRES de 8:30 a 14:30h
DIMARTS, DIMECRES i DIJOUS de 14:30 a 20:30h
DISSABTE de 9 a 13 h

Data: Dissabte 23 de març
Hora: 11’00 h
En aquesta activitat utilitzarem ous que prèviament haurem
buidat a casa, pintarem una cara ben guapa i després els
omplirem de cotó, posarem unes llavors de blatmil i una
mica d’aigua. Quan creixi l’herbeta pareixerà que la cara
que hem pintat te cabells.

Quadre Geomètric
Data: Dissabte 30 de març
Hora: 11’00 h
En aquest taller crearem un enginyós quadre gràcies a la
utilització de, diferents i originals, formes geomètriques que
aconseguirem dissenyar mitjançant l´ús d´escuradents. Per a
la realització d´aquesta fantàstica obra d´art necessitarem:
cartolina, escuradents, tisores, cola i pintura de colors. No
vos ho podeu perdre!
PER PARTICIPAR A LES ACTIVITATS
ÉS NECESSÀRIA LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Aquí teniu una mostra de les manualitats que fem als
nostres tallers del dissabte

SERVEI DE PRÉSTEC. És gratuït i el termi
ni és de 21 dies amb possibilitat de
prórroga, d´igual durada, sempre que no
existeixi reserva formalitzada per part d´un
altre usuari-ia.

8 DE MARÇ,
DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA

-A LA BIBLIOTECA TEN
TENIIM UN RAC
RACÓ
Ó
DONESDE LLIBRES ESCRITS PER DONES

DONES ESCRIPTORES
PER SOL-LICITAR CARNET. Heu
d´emplenar la sol-licitud i presentar el
DNI/NIE, passaport o altre document oficial

que acrediti la identitat.
Aquest carnet es podrà fer
servir a qualsevol biblioteca de la Xarxa
Municipal de l´Ajuntament de Palma
DOCUMENTS EN PRÉSTEC. Es poden
treure un màxim de 6 ítems (llibres, CDs,
DVs o revistes)
Resten exclosos de préstec:
•Les obres de referència (enciclopèdies,
diccionaris,...)

•El nº corrent de les revistes
RESERVA LLIBRES. Es poden reservar tots
els documents excepte els que estan
exclosos de préstec.

OFIMÀTICA La biblioteca disposa de 2
ordinadors per a consulta d´Internet i ús
d´aplicacions ofimàtiques. 30 minuts
gratuït.Servei de WI-FI per a conectarse
gratuïtament a Internet.

Fragment de “SOLITUD”

—Hets sentit? —féu lentament la dona—, t’ha dit
ermità...
—Perquè li he contat que anàvem a l’ermita.
—Em fa migranya, això... —afegí ella, mirant vagament
cap al lluny.
—Què?
—Això... Què vols que et diga...! Em sembla que no escau
a un jove aquest ofici de... de vell o de xacrós...
—Beneita...! Tant és un ofici com un altre.
I l’home es posà a picar de peus per a fer-se baixar les
calces, que se li havien arronsat cames amunt.
La Mila també s’espolsà les faldilles, llençant un sospir.
Quan les calces li campanejaren ran de les clivilles, en
Matias passà la verga que duia pel lligat del mocador, on
tenia quatre peces de roba, i se la posà a l’espatlla.
—Que anem?
Ella es ficà el farcell sota el braç.
—Anem.
Víctor Català

