
LLIBRE

Del 19 al 22 D’abril



aCTiViTaTS 
SeTMaNa Del llibre 
bibliOTeCa PÚbliCa MUNiCiPal SaNT JOSeP D’ONTiNYeNT
Av. Manuel Sanchis Guarner, s/n

19 D’abril de les 17:30 a 19:30
CreaCió De CONTeS 
Existeixen diferents mètodes de creació de contes. Usarem alguns d’ells 
per a crear un conte entre tots, el nostres propis contes. Els dibuixarem i 
el farem en format d’auca entre tots per a que es quede a la biblioteca, 
centre o ajuntament. El conte s’ajustarà a l’edat dels participants. No és 
necessari saber escriure per a inventar un conte i transmetre-lo.
Durada: 2 Hores  -  Edat: 7 a 10 anys  -  Places limitades: 25 

20 D’abril de les 17:30 a 19:30
reiNVeNTeM CONTeS. el Dia qUe elS TreS 
POrqUeTS eS TrObareN a la CaPUTxeTa rOJa. 

Una manera de crear contes molt original es utilitzant els contes clàssics per 
a donar-los la volta. Entendre com s’estructura un conte i conèixer els seus 
elements bàsics és sols l’inici d’una estona plena de creativitat. Usarem 
alguns d’ells per a crear un conte entre tots, el nostres propis contes. El 
conte s’ajustarà a l’edat dels participants. No és necessari saber escriure 
per a inventar un conte i transmetre-lo.
Durada: 2 Hores  -  Edat: 7 a 10 anys  -  Places limitades: 25 

21 D’abril de les 17:30 a 19:30
leS eNDeViNalleS JUgUeN a aMagar-Se
Les endevinalles són xicotets poemes i textos del més juganer. Sempre 
amaguen algun secret darrere les seues paraules. Però ara l’han fet molt 
grossa, ja que s’han amagat elles mateixes. Ens pots ajudar a trobar-les i 
resoldre-les?
Durada: 2 Hores  -  Edat: 7 a 10 anys  -  Places limitades: 25

22 D’abril 
DUeS SeSSiONS, a les 17:30 i a les 18:30 H. 
CONTaCONTeS aMb alMUDeNa FraNCéS
Inscripcions a partir del dilluns 11 d’abril, a la Biblioteca de San Josep. 
Màxim 15 nadons per sessió, acompanyats per un adult. No es permet la 
gravació d’imatges particulars ni l’entrada de menjar a la sala.
Durada: 1 Hora  -  Edat: 1 a 3 anys  -  Places limitades: 15

Inscripcions per a les activitats a partir del dilluns 11 d’abril,
a la Biblioteca de Sant Josep o bé telefònicament al 962386737
Inscripció gratuïta.


