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Hotel a Cellers
Una escapada lluny de tot. Un cap de setmana romàtinc. Uns dies diferents, divertits o
gastronòmics. Trieu el què us vingui de gust i us ajudarem a fer-ho realitat.

La Cuina de la Rossy
Receptes d'aquí i d'allà fetes per mi.

Mataró Parc, Centre Comercial
Els treballadors de les botigues i restaurants de Mataró Parc es difressen . Ha arribat un dels dies
més divertits de l'any i a Mataró Parc tothom ho ha volgut ...

POMELO ES FELIZ
OBJECTIUS Aquest petit elefant és una bona excusa per poder tocar molts temes. De natura
reflexiva, no para de fer-se preguntes sobre totes les coses

Escola Sagrada Família
Què és Bright Futures? El dissabte 13 de gener la nostra escola, SAFA, va ser la seu d’un
seminari d’Oxford centrat en el projecte Bright Futures.

Escola Bressol Municipal Les Caliues
Des de fa uns anys que a la nostra escola portem a terme un espais-taller en els quals convidem a
les famílies que vinguin amb els seus fills/es a gaudir de les ...

extraescolars
Bon any a tothom! Us informem que el proper dia 7 de gener, primer dia de classe del nou any, es
faran les activitats extraescolars amb normalitat, amb l’excepció ...

El Bloc del C. Superior de l'Escola Lloret 17
Queridos actores y actrices de sexto de primaria : La mejor forma de empezar el proyecto sobre el
cine es compartiendo qué os aporta el cine y si os gusta, o no, y ...

Així és la vida, Carlota
Autor: Gemma Lienas. Títol: Així es la vida, Carlota. Editorial: L’odissea. 1- Quins són els
personatges del llibre? Carlota, el seu pare i la seva mare, en ...
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12 TONES DE CARAGOLS. El caragol és un símbol ancestral de la cuina tradicional de Lleida.
Envoltats d’horta i fruiters, els lleidatans han convertit al caragol ...
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