HORARI BIBLIOTECA:
Matins:
dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 14h
Tardes:
de dilluns a divendres de 16 a 20:30h
c. Castelló de la Plana, 11
08186 LLIÇÀ D’AMUNT
Telèfon: 938 607 116
b.llicam.co@diba.cat
bloc: bibliotecallicamunt.wordpress.com
www.facebook.com/caloliveres
www.twitter.com/bibcaoliveres

A la Biblioteca Ca l’Oliveres
Els contes, les poesies, les cançons de falda,
la música.., ens permeten compartir lectures,
imatges i experiències amb els nostres infants.
A la vegada s’estableix un vincle afectiu entre
adult i infant que aporta un gran benefici per a la
salut emocional i psicològica dels petits.

Bressol de contes és un projecte de col·laboració entre la
Biblioteca Ca l’Oliveres i les àrees de Pediatria i Llevadores
dels Centres d’Atenció Primària de Lliçà d’Amunt.

Té per objectiu involucrar a les famílies en l’activitat lectora

LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Ca l’Oliveres disposa d’un espai per
a petits lectors amb contes en diferents formats
(roba, plàstic, cartró).

posant a la seva disposició diferents recursos, materials i
activitats.

També trobareu una secció audiovisual amb
materials adequats i triats per aquestes primeres
edats.

Des de l’àmbit de Salut es té cura per promocionar els

hàbits saludables, perquè els infants tinguin un adequat
desenvolupament afectiu i cognitiu i des de la Biblioteca Ca

l’Oliveres es dona suport als Centres d’Atenció Primària del
municipi posant a disposició els recursos de què es disposa
perquè pugui ser possible.

Amb aquesta col·laboració es vol aconseguir que els nadons
de Lliçà d’Amunt tinguin contacte amb els contes des de ben

petits i despertar així l’interès i el plaer per llegir a mesura que
van creixent; fer de la lectura un company de viatge.

I un Racó de pares i mares amb llibres i revistes
que us ajudaran a resoldre aquelles qüestions que
us preocupen de ser pare o mare (hàbits, salut,
família, créixer i aprendre).
Tots aquests materials es poden agafar en préstec.
Per gaudir d’aquest servei cal disposar del carnet
de la biblioteca, que és gratuït.
De setembre a juny la biblioteca organitza activitats
adreçades a famílies amb nadons (sessions de
contes, activitats musicals, moixaines i jocs de
falda, tallers d’estimulació visual, etc.) i xerrades
sobre diferents aspectes de la criança.

