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Cap de setmana a la neu amb nens
Cap de setmana a la neu amb nens. Sortir amb nens. Escapada a la Molina. Oferta cap de
setmana familiar. Activitats a la neu amb nens

DE 0 A 3 MESOS
De 0 a 3 mesos. Objectius: sensorials, psicomotrius i afectius. L’activitat: Els bebès tenen un
interès natural i innat per als ulls, ja que es troben en constant ...

ELS REIS D'ORIENT SÓN DE VERITAT
www. Jou Scout.com Reflexions per als pares i educadors. Els Reis d’Orient són de veritat Un text
que pot ajudar als pares a contestar una d'aquelles preguntes que ...

COS Reus
El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual Cos arriba a la 19ena edició ampliant el seu
ventall de propostes amb una major presència de la dansa i amb ...

QUADERN DE LECTURES
http://www.necessitatseducativesespecials.wordpress.com 3. De quin color és la xemeneia? . 4.
De quin color són les flors?

Taus
Als 18 anys vaig patir la meva primera desencís afectuosa en el temps que vaig sorprendre al meu
futur agafant amb una companya de l’institut n el cotxe de.

POSAR LÍMITS ALS NENS I ADOLESCENTS
El valor cívic “És un dissabte per la tarda en uns grans magatzems a vessar de gent. Una mare
amb el cotxet del nen i multitud de bosses intenta obrir-se pas per ...

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT DIRECTE
DETERMINAT I ...
Marca amb una X el tipus de Complement circumstancial que ... s'agitaven indefenses davant dels
seus ulls. ... Has de pensar una mica més en tu: La nena es va posar ...

FRACCIONS, DECIMALS I PERCENTATGES
20/02/2013 Quan han arribat els nens i nenes de cinquè a l'escola m'ha fet il·lusió que uns quants
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vinguessin amb la possible resposta del problema d'ahir: que si ...

Fer de mestre/a
Comença el curs escolar i amb aquest són moltes les emocions que es desperten en totes
aquelles persones involucrades en el món de l’educació: avis, pares ...
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