Atzeneta, 14/02/2014

L’AJUNTAMENT D’ATZENETA ENCETA DEMÀ EL PROGRAMA “DISSABTES DIVERTITS A
LA BIBLIOTECA”
Tallers i activitats d’animació lectora per a dinamitzar el funcionament del
centre de lectura
La Biblioteca d’Atzeneta es transformarà a partir de demà en un espai de jocs infantils i
animació lectora amb la iniciativa “Dissabtes divertits a la Biblioteca”.
Aquest serà el primer dels sis “Dissabtes divertits” planificats per als propers mesos,
que es reprendran els dies 1, 15 i 29 de març i 12 i 16 d’abril. En tots ells es realitzaran
activitats per a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys que es combinaran amb
espectacles d’animació infantil com ara contacontes. Els tallers són gratuïts i serán
impartits per un grup de joves de la localitat en horari d’11 a 13 hores.
Les Regidories d’Educació i Cultura han organitzat, de manera periòdica, estes
activitats d’animació atenent a dos objectius essencials: fomentar el gust per la lectura
i donar a conèixer la Biblioteca. Dins aquestes activitats tenen una rellevància especial
les activitats relacionades amb la promoció de la lectura infantil.
L´horari de Biblioteca durant el curs 2013-2014 és el següent:
VESPRADES: De DILLUNS a DIVENDRES de 17 a 19 h.
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L’Ajuntament d’Atzeneta vos proposa un nou pla: uns determinats dissabtes
al mes, els xiquets/es d’entre 3 i 12 anys podran disfrutar a la biblioteca
d’una série d’activitats d’animació lectora i de tallers, amb la finalitat de
dinamitzar el centre de lectura de què disposem.

Programació:
• HORARI: d’11 a 13 h.
Animació lectora golosa. Taller de bombons de xocolate i contacontes a
càrrec de Mila Tormo i Dolores Nácher.
TALLERS GRATUÏTS

Si saps segur que vas a acudir, inscriu-te a la biblioteca en horari de 5 a 7 de la
vesprada
En la pròxima comunicació vos detallarem les activitats previstes per al mes de març.

Propers Dissabtes Divertits:

