Club de lectura infantil
Biblioteca Santa Margarida i els Monjos
Biblio@ccés La Ràpita

Curs 2020-21

El club de lectura infantil és un espai de trobada
“tertúlia” per a nens i nenes d’entre 10 i 12 anys que
estimen la lectura, i que volen intercanviar i compartir
opinions sobre els llibres que es llegeixen d’una forma
divertida i lúdica.

FUNCIONAMENT

OBJECTIUS











Ser un espai de trobada per
aquells nens/es que el agrada la
lectura.
Fomentar l'hàbit de la lectura.
Potenciar el diàleg, l’esperit
crític i el respecte d’opinions entre
els companys.
Enriquir i aprofundir en les
lectures; argument, personatges,
espais, continguts, il·lustracions,
autors ...
Gaudir i compartir la lectura.







El Club del Lectura es reuneix:
- un dijous al mes a la Biblioteca*
- un dimecres al mes al Biblio@ccés*
de 17h a 18h. En cada sessió es
comenta el llibre, es fa un petit
debat i una activitat lúdica sobre el
llibre.
La Biblioteca facilita els llibres als
participants i tindran un mes per
llegir-lo a casa.
Es llegiran un total de 6 llibres
al llarg del curs.
És una activitat gratuïta. Però una
vegada inscrits és molt important
l’assistència!

* El Club de Lectura es durà a terme en un espai ampli, respectant distàncies i garantint
les mesures higièniques i de seguretat. Els participants hauran de portar la mascareta
durant l’activitat, posar-se gel hidroalcohòlic i prendre’s la temperatura a l‘entrar.
Segons la FASE NOVA REALITAT de l'afectació del COVID-19 i depenent de la situació
sanitària del moment es plantejarà fer alguna tertúlia de forma virtual.

Per a més informació i inscripcions:
93.818.67.05
b.st.m.monjos@diba.cat
www.biblio.smmonjos.cat

PRIMERA TROBADA:
Biblio@ccés : 21’octubre
Biblioteca: 22 d’octubre

A les 17h

INSCRIPCIÓ CLUB DE LECTURA 2020-21
Nom i cognoms: .............................................................................................................. ...............................................
Data de naixement:: ............./ .................../ .....................
Escola: .......................................................................................................... Curs: .... ......................................................
Telèfons de contacte: ................................................................/ ..................................... ............................................
Correu electrònic: .......................................................................................................... .................................................
Disponibilitat d’ordinador i connexió a internet a casa: SI
Inscripció al Club de Lectura:

Biblioteca els Monjos

NO
Biblio@ccés La Ràpita

AUTORITZACIÓ DELS PARES/ MARES
Jo ...................................................................................... amb número de D.N.I ............... .......................................
autoritzo al

meu fill/a .................................................................................................... .............a participar

al Club de Lectura Infantil 2020-21 organitzat per la biblioteca de Santa Margarida i els Monjos.
Signatura

DRETS D’IMATGE
En/Na: ................................................................................. amb D.N.I número: .................. ........................................
Autoritzo a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos a la presa d’imatges del meu fill/filla per
il·lustrar materials de difusió sobre les activitats folklòriques de Santa Margarida i els Monjos.
Nom del fill/filla: ............................................................... amb D.N.I número: ....................... ..................................
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 maig, sobre
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Tanmateix, la Llei 15/1999, de 13 de desembre,
sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades.
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment per poder fer fotografies o filmar els actes o
activitats de caire cultural o folklòric del municipi en els que hi participi, així com publicar les imatges i/o vídeos en
els quals aparegui individualment o ej grup.
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos podrà difondre o publicar les fotografies i vídeos efectuats, de
manera íntegra o parcial, amb fins d’informació, divulgatius i de promoció de les activitats culturals i/o folklòriques
del municipi, per a qualsevol mitjà, inclòs Internet (web municipal o xarxes socials de les que formi part
l’Ajuntament). Qui signa autoritza la cessió de la seva imatge personal per aquestes finalitats.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades formaran part
d’un fitxer, titularitat de l'ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Així mateix, li comuniquem que vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant l’enviament al correu electrònic següent: comunicació@smmonjos.cat

................ de ........................... de 20.................
Signatura

