Carrer de l'Hospital, 56
08001 Barcelona

L’Arxiu Joan Maragall de la Biblioteca de Catalunya
és un centre d’estudi sobre la vida i obra del poeta
Joan Maragall i Gorina. Està ubicat en una torre de
Sant Gervasi que va ser la residència del poeta,
avui Casa-museu de Joan Maragall.
L’Arxiu a més de conservar i divulgar el
llegat documental, organitza activitats, actes i
publicacions tendents al foment de la lectura de
les obres de l’escriptor de la manera més àmplia
possible i orientada a tot tipus de públic.

Fax 932 702 304
E-mail bustia@bnc.cat
http://www.bnc.cat/

De dilluns a divendres, de 9 a 20 h.
Dissabte, de 9 a 14 h.
- Els serveis de gestió de carnets, préstec i
reprografia finalitzen 30 minuts abans del tancament de la biblioteca.
- El servei de lliurament de documents
acaba una hora abans del tancament de la
biblioteca.

Arxiu Joan Maragall
Carrer d'Alfons XII, 79

Dins de les seves programacions anuals i formant
part d’una estratègia més àmplia de gestió cultural
dissenyada per la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu
proposa la realització de visites docents per al
alumnes de secundària dels IES de Catalunya,
on es treballa amb profunditat l’escriptor Maragall.
Igualment es pot fer la visita a l’Arxiu i assistir a
l’espectacle Maragall a casa.

08006 Barcelona

Podeu contactar a través de l'Arxiu Joan
Maragall.

Dimecres, de 16 a 20 h.

Tel. 932 001 416
E-mail arxiujoanmaragall@bnc.cat
www.bnc.cat/
Horari:
Dilluns i dimecres, de 10 a 14 h.
Tancat el mes d’agost.
Entrada lliure

Octubre, 2008
Actualitzat: Febrer 2017
Visita a l'Arxiu Maragall

Visites especialitzades
i sessions de docència
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Tel. 932 702 300

Horari:

Sessions especialitzades sobre
l'escriptor i poeta Joan Maragall

Cultura Biblioteques

c

Serveis

La sessió consisteix en una presentació general de
la Biblioteca i de l'edifici històric on està situada,
l'antic Hospital de la Santa Creu.
També es fa un recorregut per les sales de lectura
i el Museu del Llibre Frederic Marès.

Biblioteca de Catalunya

Visites especialitzades
i sessions de docència

Biblioteca de Catalunya

Tràmits
la sol·licitud
Alumnes
de de
centres
de formació
d'adults (CFA)

www.bnc.cat/

Docència i visites
La Biblioteca de Catalunya ofereix diverses
modalitats de visites i sessions adreçades al
públic escolar, universitari i de centres de formació
d'adults amb l’objectiu de fomentar el coneixement
de la Biblioteca de Catalunya i del llegat cultural
que s’hi conserva.
Totes les sessions inclouen una explicació sobre la
missió i les funcions de la Biblioteca de Catalunya,
el seu fons i les seves col·leccions. S'explica
l’ús dels catàlegs i dels serveis (informació
bibliogràfica, reproduccions, tipus de préstec,
serveis via web, connexió wifi…). Tots els grups
tenen l’oportunitat de visitar les naus gòtiques de
l’antic Hospital de la Santa Creu, la sala Marès
-on hi ha una exposició permanent sobre el món
del llibre-, la sala Cervantina, on es conserva una
col·lecció important d’obres de l’escriptor Miguel
de Cervantes i la caseta que la Roser Capdevila
feia servir com a estudi de treball.

Escolars entre 8 i 12 anys
Visita per a alumnes d’entre 8 i 12 anys. Se’ls
dóna una guia didàctica que han d'emplenar a
la Biblioteca i a l'escola amb informació sobre la
Biblioteca de Catalunya, de l’edifici que ocupa i
dels documents que custodia. També es fa una
visita al Museu del Llibre Frederic Marès i a la
caseta que la Roser Capdevila feia servir com a
estudi de treball.

La BC dedica especial atenció als alumnes que
han de fer el treball de recerca i els mostra una
presentació especial per introduir-los en la recerca
d'informació i documentació bibliogràfica.

Presentació sobre el treball de recerca a la BC

Alumnes universitaris
Visita d'un grup escolar

Escolars fins a 16 anys
La sessió consisteix en una explicació introductòria
sobre la BC i es fa una visita de caràcter general.

Sala de Tramuntana

Les sessions s’adapten als diferents nivells
educatius i en funció de cadascun poden desenvolupar-se de forma diferent. Totes les sessions
són gratuïtes i els grups no poden excedir les
25 persones. Cal sol·licitar-les amb antel·lació
contactant amb Sergi Font:
Tel. 932 702 300 (ext. 84013123) sfont@bnc.cat
o a través dels formularis del web:
http://www.bnc.cat/Serveis/Docencia-i-cursos/

Alumnes de Batxillerat
i treball de recerca

Visita d'un grup escolar

La BC ofereix tres tipus de sessions:
- Sessions breus de presentació de la Biblioteca
de Catalunya a la mateixa aula universitària. La
durada és de 30-40 minuts.
- Sessions d’acollida a la BC: Presentació general
de la BC, visita dels diferents espais i mostra de
documents d’acord amb la matèria d’estudi. La
mostra es defineix conjuntament amb el professor.
Durada: 1 hora i 30 minuts
- Sessions de docència a la BC: El professor
pot fer la classe en una sala de la BC amb fons
i documents de la biblioteca. Durada: la que
consideri el professor.

Sessions docents amb mostres de materials

