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LLIBRES DE LLETRA GRAN
Què són?

La Llei d’accessibilitat diu:

Novel·les amb una mida de lletra més gran
de l’habitual per facilitar la lectura a persones
amb dificultats de visió.

Tothom ha de poder accedir en igualtat
de condicions a la cultura, el lleure i l’esport.

A qui s’adrecen?
A persones amb dificultats de visió.

Els proveïdors de serveis culturals, esportius
i de lleure,han de difondre de manera
adequada l’oferta adreçada a persones
amb discapacitat.
Les administracions públiques
han de garantir l’accessibilitat
de la informació i dels serveis
que ofereixen.
Amb aquesta guia us presentem
els documents accessibles
que podeu consultar
a les Biblioteques de L’Hospitalet,
classificats segons les necessitats
d’accés a la informació.

Algunes editorials
Planeta. Lectura +
Bromera. Lletra gran (infantil)

AUDIOLLIBRES

LLIBRES ELECTRÒNICS

Què són?

Què són?

Llibres llegits en veu alta per un narrador
que interpreta i dramatitza el text.

Els llibres electrònics o ebook, en anglès,
són la versió electrònica del llibre en paper.
A més del text poden tenir imatges, so
i vídeo.
Per llegir-los cal un dispositiu específic
o un ordinador.

A qui s’adrecen?
A persones cegues o amb dificultats de visió.
A Biblioteques de L’Hospitalet teniu
disponibles més de 800 títols en format digital
mp3 i en suport CD o DVD.
A la plataforma Audiomol de la Biblioteca
Virtual de Diputació de Barcelona podeu
descarregar audiollibres en català i castellà,
sense música de fons.
Hi ha novel·les actuals i clàssiques, relats,
assaig i llibres d’autoajuda. Hi podeu accedir
amb el carnet de biblioteques.
Plataforma Audiomol:
http://bibliotecas.audiomol.com/diba/

Algunes editorials
Abadia de Montserrat (infantil)
Liverbox. Col·lecció Audiomol
Edelvives

A qui s’adrecen?
A persones amb mobilitat reduïda.
La plataforma ebiblio Catalunya ofereix llibres
electrònics de ficció, coneixements, revistes,
audiollibres, llibres infantils, etc.
També hi ha una aplicació disponible
per a Android i IOS.
Plataforma ebiblio Catalunya:
http://catalunya.ebiblio.es/opac/

LLIBRES DE LECTURA FÀCIL

LLIBRES EN LLENGUA DE SIGNES

Què són?

Què són?

Llibres que segueixen unes normes
internacionals quant al llenguatge,
el contingut i la forma per tal de facilitar-ne
la seva lectura i comprensió.

Llibres infantils que expliquen una mateixa
història amb text i amb llengua de signes
catalana i castellana.
També s’acompanyen d’un DVD amb
cançons interpretades en llengua de signes.
Per tant, el seu disseny és inclusiu.

A qui s’adrecen?
En especial a persones amb dificultats
lectores:
• Transitòries: immigració, incorporació
tardana a la lectura, escolarització
deficient...
• permanents: trastorns de l’aprenentatge,
diversitat funcional, senilitat...
S’identifiquen amb el logotip LF que atorga
l’Associació Lectura Fàcil, un cop revisats
i validats.
Associació Lectura Fàcil:
http://www.lecturafacil.net/

Algunes editorials
Adapta
Almadraba
Bromera
Bubble Books (editorial digital infantil)
Castellnou
La Galera
La Mar de Fàcil
Publicacions l’Abadia de Montserrat, etc.

A qui s’adrecen?
A persones amb discapacitat auditiva
i a tots els infants.

Algunes editorials
Carambuco
El Cep i la Nansa. Col·lecció El Ginjoler

CONTES EN SISTEMA PICTOGRÀFIC
DE COMUNICACIÓ

DVD AMB SUBTÍTOLS PER A SORDS

Què són?
Llibres que segueixen un sistema alternatiu
de comunicació basat en pictogrames.
Utilitzen dibuixos de línies simples i la paraula
està escrita sobre el dibuix.

Pel·lícules i/o documentals on les escenes
sense diàlegs es descriuen amb un vocabulari
senzill i els diàlegs es transcriuen
de manera que les persones sordes
les puguin comprendre.

A qui s’adrecen?

A qui s’adrecen?

A persones amb dèficit cognitiu, alteracions
motores, trastorn de l’espectre autista,
dificultats de comunicació, discapacitat
intel·lectual.

A persones amb discapacitat auditiva.

DVD AMB AUDIODESCRIPCIÓ
PER A PERSONES CEGUES

Algunes editorials

Què són?

BATA
CEPE
GEU
Kalandraka

Què són?

Pel·lícules i/o documentals on una veu en off
descriu les escenes sense diàlegs de manera
que puguin ser compreses per persones
cegues.

A qui s’adrecen
A persones amb discapacitat visual.

Adreces i horaris de les
Biblioteques de L’Hospitalet
Biblioteca Central Tecla Sala
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Telèfon: 93 403 26 30
bibteclasala@l-h.cat
Els dilluns, de 15.30 a 21 h
De dimarts a divendres, de 9 a 21 h
Els dissabtes, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h

Biblioteca Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
Telèfon: 93 403 61 60
bibbellvitge@l-h.cat
Els dilluns, dimarts i dijous, de 15.30 a 20.30 h
Els dimecres i divendres, de 10 a 20.30 h
Els dissabtes, de 10 a 13.30 h

Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
Telèfon: 93 403 26 55
biblabobila@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Els dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h

Biblioteca Can Sumarro
Carrer de la Riera de l’Escorxador, s/n
Telèfon: 93 403 20 82
bibcansumarro@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Els dijous, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30 h

Setmana Santa, Nadal i estiu: horaris especials

Biblioteca la Florida
Avinguda del Masnou, 40
Telèfon: 93 403 25 80
biblaflorida@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Els dilluns, dimarts i dissabtes, de 10 a 13.30 h

Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
Telèfon: 93 403 29 35
bibjosepjanes@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Els dimarts, dimecres i dissabtes, de 10 a 13.30 h

Biblioteca Plaça d’Europa
Carrer d’Amadeu Torner, 57
Telèfon: 93 403 20 90
bibpleuropa@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Els dilluns, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h

Biblioteca Santa Eulàlia
Carrer de Pareto, 22
Telèfon: 93 331 34 91
bibsantaeulalia@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Els dimarts i dissabtes, de 10 a 13.30 h
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