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Bosc de les fades
Un bosc encantat amb les millors combinacions per apaivagar la sed! La infància és plena
d'aventures i imaginació... Retrocedeix en el temps!

Jaume I en el futur de Catalunya
Sincerament, a mi em sembla més adient a l'època de grans canvis que estem vivint ara i que les
mentides de la gran màtrix que ha muntat el poder a tot el món des ...

El merescut dia dels avis i la saviesa dels avis resumida ...
El dia de l'avi o dia dels avis és un dia commemoratiu dedicat als avis dins la família,
complementant al Dia de la Mare i al Dia del Pare. Aquesta jornada se ...

Laura Masvidal: ‘Mantenint
PAÍS. Laura Masvidal: ‘Mantenint-los a la presó volen atemorir-nos, no ho hem de permetre’
Entrevista a Laura Masvidal, que ens explica com viu l'empresonament ...

Quina passada!
Quina passada!, de Marie-Aude Murail Realment, les relacions familiars sempre han estat -i
sembla que seran-complicades, tempestuoses. El relat de M. Aude Murail ho ...

Jordi Domènech
Per ajudar els alumnes en el procés de cerca i síntesi d’informació, i també iniciar el treball amb
validació de fonts, he construit la FitxaCercaSíntesi.

renovaciourbana.com
Les ciutats i els seus edificis, com les persones, envelleixen amb el pas dels anys. Per això, tenir
cura del manteniment del nostre entorn —els edificis, els ...

Àngel Ruiz i Pablo: el meu besavi escriptor
Recordar és tornar a viure encara que sigui només una estoneta i es nota en el teu escrit que
recordes al teu besavi com si ho haguessis conegut.

Inici
Subvenció Consell Comarcal, camins 2016. agost 11, 2017 | 0 Comentarios. El Consell Comarcal
va atorgar, dins del Programa d'arranjament i millora de camins ...
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Què fer si el teu fill no vol anar a l’escola i plora ...
No només pateix el nen, també ho fa l'adult. Prendre consciència de la nostra responsabilitat en el
procés d'adaptació ajuda
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