
NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

N Ú M E R O  1 2 D E S E M B R E  2 0 2 2

EL BUTLLETÍ 
DE LA BIBLIOTECA

Estem a punt de tancar el primer trimestre del curs i de començar les
vacances de Nadal. Fa 3 mesos que la biblioteca va obrir les portes i volem
fer-ne un petit balanç. 
En aquest trimestre, hi ha hagut una xifra d'assistències que multiplica
gairebé per cinc la del mateix període del curs passat.
Estem molt contents que una part de l'alumnat  hagi incorporat la biblioteca
i la sala d'estudi com un espai de treball habitual.
Continuarem treballant perquè aquesta tendència es consolidi i esperem que
ben aviat tot l'alumnat i el professorat del centre en vagi fent ús
periòdicament.
Des d'aquest butlletí, us animem a conèixer tots els recursos de què disposa
la biblioteca i us recordem que si voleu saber si tenim el llibre que us
interessa, podeu enviar-nos un correu a: 

biblioteca@sarria.salesians.cat



 NOVETATS DESTACADES

DINOSAURS, DIAMONDS & DEMOCRACY: 
A short, short history of South Africa

Or i diamants, les restes de dinosaures més antigues del món,
colonialisme, aparheid, corrupció, lluita per la pau i arribada
a la democràcia. Tots aquests elements conflueixen en aquest
assaig en versió original anglesa, que fa un repàs breu i molt
entenedor de la història de Sud-Àfrica.

BREVE HISTORIA DE LA ÉTICA

Un llibre amb clara voluntat pedagògica en el qual l'autora
proposa un recorregut  pel pensament filosòfic occidental que
ha intentat explicar i teoritzar sobre l'ètica. Des de Plató fins a
l'ètica aplicada actual, tots els filòsofs han donat la seva versió
d'aquest concepte, condicionants per l'època en la qual van
viure i el pensament dels seus antecessors.

LA CÉLULA

Una edició actualizada de tots els continguts del que està
considerat com el millor llibre de biologia cel·lular. 
El Cooper 8 s'ha reestructurat del tot incorporant-hi
experiments clau i un repàs de cada capítol amb preguntes i
respostes raonades. 
Inclou nombroses il·lustracions i un text redactat amb un
llenguatge rigorós i simple alhora per facilitar-ne la
comprensió.
Un llibre de referència per a l'alumnat de ciències de la salut.

Durant el primer trimestre, s'han adquirit gairebé tots els recursos demandats pel
professorat de les diferents àrees curriculars de batxillerat. Els podeu trobar
catalogats a ePèrgam. 
D'entre les novetats que hem rebut, en destaquem tres.



LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
Milers de recursos a l'abast de tothom

Si el recurs que busques no es troba a la biblioteca de
l'escola, troba'l a La Xarxa de Biblioteques Municipals. 
Pots accedir al catàleg Aladí de la xarxa  a l'adreça:

 https://aladi.diba.cat/ 
 

A banda de la consulta del catàleg, també podràs 
 sol·licitar, si encara no el tens, el carnet que dona accés
a tots els recursos de la xarxa. 

També ho pots fer a les aplicacions mòbils (APPs) disponibles pels sistemes operatius
de iOS i Android.

Aquí tens un video tutorial perquè sàpigues quins passos has de seguir per fer-lo servir.

https://www.youtube.com/watch?v=mi8v3-g2XVc  

Amb el carnet de la biblioteca, també pots tenir accés a  la
plataforma de préstec de continguts digitals del Sistema de
Lectura Pública de Catalunya.  
Aquesta plataforma permet el préstec d'obres en format
digital per poder llegir-les en diferents dispositius: tauletes,
telèfons intel·ligents, ordinadors personals o lectors de
llibres electrònics (eReaders) compatibles amb DRM (Digital
Rights Management) d'Adobe Digital Editions.
Pots trobar-hi llibres, audiollibres, revistes, diaris, pel·lícules,
audiovisuals, música, enciclopèdies, obres de referència...
Pots accedir-hi a l’adreça: 

https://biblioteca.ebiblio.cat/ 



A la biblioteca hem trobat dues obres en versió castellana de
l'escriptor francès que esperem que us animin a llegir-lo.

Jean Santeuil  obra de joventut de Marcel Proust començada l'any 1895 però
que no va ser mai acabada. 
La novel·la explica la història d'un jove enamorat de la literatura i de la
poesia, la seva infantesa i la seva entrada al món adult. És considera una obra
biogràfica de l'etapa juvenil del propi Proust.

Pel camí de Swan és la primera entrega de A la recerca del temps perdut. La
novel·la evoca la infantesa de l'autor i és en aquest primer volum on trobem
un dels passatges literàris més celebres de tots els temps: el moment en què el
gust d'una magdalena desencadena un torrent de records en el protagonista
que el trasllada a la seva pròpia infantesa.
A través de la descripció d'una escena qüotidiana, aparentment intrascendent,
Proust desplega el seu geni per mostrar-nos tot el poder evocador de la
literatura.  

TOT RECORDANT  PROUST

El 18 de novembre   es va commemorar el
centenari de la mort de Marcel Proust (1871-1922)
autor d'una de les novel·les més reconegudes de la
literatura universal contemporània, A la recerca del
temps perdut. En aquesta obra de set volums que va
ser publicada entre 1913 i 1927, Proust va desplegar
tot el seu geni creatiu.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust

