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       La biblioteca Jaume Vila i Pascual es troba en el 
Centre Cultural, al carrer Major de Gelida. 
Forma part del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya i és de titularitat de l’Ajuntament de 
Gelida. Els serveis que ofereix són els propis de 
les biblioteques: informació i préstec de 
documents- interbibliotecari- i realitza 
nombroses activitats. Disposa d’un Punt TIC, 
amb ordinadors, i Wi-fi a tot l’edifici. 

    www.bibliogelida.cat

                  
biblioteques.gencat.cat/ca/inici

La perspectiva de gènere és present en la difusió d’aquest  edifici històric

 La senyalització “Modernisme… i més”  
permet conèixer la història de l’edifici 

Benvinguts i benvingudes a la biblioteca  

https://biblioteques.gencat.cat/ca/inici
https://www.bibliogelida.cat/
https://biblioteques.gencat.cat/ca/inici


Biblioescola
La biblioteca i l’escola van de la mà

El projecte Biblioescola té per finalitat  que els infants i els joves es 
familiaritzin amb els espais de la biblioteca i els seus recursos. L’escola té 

un paper cabdal en fer visibles els valors de la biblioteca.



Visitem la biblioteca  
ens hi acompanyes?



Les visites que ofereix la biblioteca 
adreçades a  les escoles, per a cada 
grup-classe, són una forma d’apropar la 
biblioteca als infants, reforçant el paper 
educatiu de la biblioteca. 

Durant les visites volem fer aflorar les 
emocions que desperta la lectura i 
convertir la biblioteca en un espai 
màgic…on els llibres et troben a tu, o bé 
tu pots trobar els llibres…. sabeu de què 
fan olor els llibres? 

La biblioteca, un espai per descobrir



Tota mena d’activitats tenen cabuda a 
la biblioteca a l’entorn dels llibres, la 
literatura i la lectura: clubs de lectura, 
tertúlies literàries, hores del conte, 
cinema,  xerrades, tallers d’art, etc. 

La biblioteca fa un treball en xarxa 
amb totes les entitats del municipi a 
favor de destacar la importància del  
llibre i la lectura en tots els àmbits de 
la vida. 

La nostra filosofia: el llibre i la lectura 

La biblioteca es suma a les commemoracions que es desenvolupen al llarg de l’any i a les activitats culturals del municipi. 
25 de Novembre .Dia Internacional  de l’eliminació de la violència contra les dones. Il.lustració de Lorena Torres. 



Com són les visites?  



Sabíeu que l’edifici del Centre Cultural va 
ser construït  durant el segle XIX?

Us heu fixat amb la forma de la façana? 

El nostre edifici és molt singular. Té un 
timpà superior en forma de triangle. 
Aquest ens fa pensar en els edificis que 
simbolitzen ser “temples de saber i 
cultura”.

Durant les visites  
expliquem la història del 

nostre singular edifici 



Cada visita està adaptada al grup-classe  
 

Personatges de les arts, les lletres i les ciències. 

Coneguem i difonem la història i les tradicions. 
El plat de Santa Llúcia 

El petit Jaumet
Vida i obra del poeta Jaume Vila i Pascual 

Eixos temàtics 
que es treballen 

en les visites 



   Roald Dahl: Narrem les històries d’aquest escriptor 
galès i autor d’obres imprescindibles de literatura per a 
infants i joves.

Frida Kahlo, artista universal: expliquem la 
vida d’aquesta fotògrafa i pintora.

 VISITA : Personatges de les arts, les lletres i les ciències  



VISITA : Coneguem i difonem la història i les tradicions. 
El plat de Santa Llúcia 

La festa de Santa Llúcia. La biblioteca és 
dipositaria d’aques valuòs fons des del 2005. Conté 
documents i fotografies antigues. 
-

L’Avi Nicolau i el tió. Les llegendes de nadal i 
l’Avi Nicolau visiten la biblioteca abans de nadal.

Concurs dibuixa el plat de Santa Llúcia dirigit a les 
escoles del municipi



La biblioteca porta el nom del poeta local 
Jaume Vila i Pascual donat per la seva 
filla Teresa Vila,  procurant així la difusió 
de la seva obra i de la poesia en general, 
a les escoles. 

Visita: El petit Jaumet
Vida i obra del poeta Jaume Vila i Pascual 

https://issuu.com/bibliogelida/docs/jaume_vila_pdf

https://issuu.com/bibliogelida/docs/jaume_vila_pdf


Reserves i calendari



Maletes viatgeres: lots de llibres per a les escoles

Suport a les biblioteques escolars 
Les biblioteques escolars dels centres educatius que ho desitgin 
poden rebre suport tècnic de la biblioteca municipal. Aquest suport 
consisteix en orientació sobre la tria de fons, esporga, lots de préstec.

Quins llibres puc trobar a la biblioteca?
El fons documental de la biblioteca es pot consultar a través del catàleg,  fàcil 
d’usar i ràpid. Es pot fer la consulta des de qualsevol ordinador i aplicatiu 
mòbil.  https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat

El portal e-biblio, per a poder obtenir llibres i revistes en català, castellà i 
anglès. També els llibres recomanats als estudis de batxillerat de forma 
ràpida i gratuïta. https://biblioteca.ebiblio.cat/

Les maletes viatgeres inclouen llibres i contes de la 
biblioteca i són de préstec per a les escoles. 

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/
https://biblioteca.ebiblio.cat/


Recomanacions 
  

Us recomanem que cada centre, a través 
del responsable, faci un calendari de 
visites. 
Les visites comencen a l’octubre i poden 
sol·licitar-se fins a final de curs. 
Recomanem la visita dels primers cursos 
dels cicles. 

L’horari de les visites és els dimarts (a 
partir de les 10 del matí).

Volem insistir en preparar prèviament la 
visita a l’escola amb el grup-classe.       

Per correu electrònic:
gelida.biblioteca@gelida.cat indicant el 
curs, data i horari, número d’alumnes i el 
tipus de visita que es vol fer.

mailto:gelida.biblioteca@gelida.cat


https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods
https://jornadesunesco.blanes.cat/

La biblioteca, i la 
cultura, faciliten el 

nostre compromís amb 
la sostenibilitat i la 
creació d’un millor 

Tots els materials de les visites escolars són pensats i dissenyats per l’equip de la 
biblioteca, i posen especial cura en la transmissió dels valors de la biblioteca als 
infants i joves, des de la sostenibilitat i la perspectiva de gènere.

https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods
https://jornadesunesco.blanes.cat/


Us hi esperem!!!


