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35 CONTES PER TREBALLAR LES EMOCIONS
Benvolgudes famílies,Aquí teniu un recull de contes amb els que es poden treballar les emocions
amb els infants, facilitat per l'Esteve Gay. Per alguns d'ells us ...

Junior B
EL VOLEI CASTIGA AL JUNIOR B AMB LA DERROTA MÉS DURA. El millor Junior B perd la
imbatibilitat a casa contra un poderós Sagrat Cor de Sarrià (2-3).

dibuixos animats
Els dibuixos animats en català apareixien fa uns dies en una discussió. Avui la Marta ens deixava
aquest missatge a la cronologia del Facebook:

culleraderoure
Amb uns quants dies de retard i quant totes les coses gairebé tornen a estar al seu lloc, ha arribat
l’estona de fer l’entrada al blog. Tots els que feu mones i ...

La vaca cega
Joan Maragall i Gorina Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua,
se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb ...

Pastes de full amb crema i fruita – Els fogons de la Bordeta
Nosaltres us hem preparat les versions individuals que van fer per repartir entre els assistents,
amb la pasta de full. La diferència és que hem aprofitat l ...

Doce Poetas 6
Entradas sobre Doce Poetas 6 escritas por orlandoguillen

Naturalsom
UN PETIT ACLARIMENT: Per desenvolupar els continguts d’aquest bloc s’ha consultat multituds
de webs que contenen apunts i imatges. Els apunts que apareixen en ...

Sukomi – Coq au vin
La majoria de restaurant que hi ha en aquest blog són de la ciutat de Barcelona, no obstant en
algunes entrades puntuals he volgut destacar altres restaurants fora ...

Llibreria Quart Creixent
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200 pàgines Editorial Proa. L’amistat entre dues nenes òrfenes que ha durat tota la vida, unes
sabatetes de xarol que representen un preciós regal per una nena ...
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