
Biblioteca Joan Oliva i Milà 

Plaça de la Vila, 13 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel: 93 893 20 39 

b.vilanovag.jo@diba.cat 

Fora del Prestatge 

 

HORARI 

Dilluns, dimecres, dijous, divendres 

de 10 a 20 h 

Dimarts de 16 a 20 h 

Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

 

Biblioteca Armand Cardona Torrandell 

Menéndez y Pelayo, 15-17 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel: 93 815 91 21 

b.vilanovag.act@diba.cat 

Un mar de lletres 

 

HORARI 

Dilluns de 16 a 20 h 

Dimarts, dimecres, dijous i divendres 

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 

 

Segueix-nos a: 

www.vilanova.cat 

/biblioteques 

Normativa de les Sales Infantils  
de les Biblioteques de  
Vilanova i la Geltrú 



Els infants fins 9 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta i 

no se’ls pot deixar sols a la Sala Infantil. 

Si heu de menjar o jugar, feu-ho a fora de la Biblioteca. 

No està permès realitzar treballs on s’utilitzi  tisores, cúter, pega, cinta 

adhesiva, aquarel· les, pintura i tots aquells materials amb els quals es              

pugui malmetre els documents de la sala, exceptuant aquelles  

activitats organitzades des de la Biblioteca i sota el control del seu  

personal. 

Silencieu els telèfons mòbils a l’entrar a la Biblioteca. Si heu de parlar 

per telèfon sortiu fora de l’edifici. 

Ensenyeu a parlar fluixet als més menuts.  

Si els infants ploren, criden o corren us estan indicant que ja estan  

cansats i que ha arribat el moment de marxar. 

 

Per poder compartir la lectura, ajudeu a l’infant a trobar un conte que li 

pugui agradar. 

Per poder mantenir la sala ben endreçada cal que ens ajudeu deixant 

els llibres consultats als carros destinats a aquest ús. No retorneu els  

llibres a la prestatgeria. 

Cal tractar tot el mobiliari i el fons documental de la Biblioteca amb 

cura i respecte. Ajudeu-los en aquesta tasca. 

La zona d’ordinadors és només per als que estan connectats, si no és 

el vostre torn d’internet podeu esperar llegint. Cal autorització prèvia 

del pare, mare o tutor legal per fer-ne ús per a tots aquells infants 

menors de 14 anys. Durant el curs escolar i de dilluns a divendres 

aquest servei es destina a cerques d’informació. Dissabtes i durant 

vacances escolars es permet jugar però es prioritzarà sempre la  

cerca d’informació. 

 

La Sala Infantil romandrà tancada de manera puntual mentre es  

porten a terme formacions a escolars, tallers... 

 

GAUDIU LES SALES INFANTILS  

DE LES BIBLIOTEQUES DE VILANOVA I LA GELTRÚ! 
La sala infantil de la Biblioteca és un espai obert a tothom on podeu  

passar estones agradables i profitoses ja sigui compartint la lectura amb 

els vostres infants o cercant informació per fer els deures de l’escola. 

Per aconseguir un bon funcionament de la sala, necessitem que: 

Recordeu que si els adults fan  

un bon ús de la Biblioteca, els petits 

també aprendran a fer-ho. 

Moltes gràcies! 

Per motius de seguretat, a la Biblioteca Armand Cardona,  cal 

que deixeu els cotxets dels infants, patinets i bicicletes sota  

l’escala. 


