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La Laia s'enfada por Palacín Adelina.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La Laia s'enfada en línea. Puedes leer La
Laia s'enfada en línea usando el botón a continuación.
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Poemes de Nadal de Joana Raspall
La meva poetessa preferida en llengua catalana es Joana Raspall (Barcelona 1913-Sant Feliu de
Llobregat 2013). Aquesta bibliotecària i escriptora centenària va ser ...

La casa sota la sorra
La casa sota la sorra és una novel·la de viatge i d'aventures. Després d'haver-la llegida, tria una
d'aquestes opcions per elaborar el teu comentari: -Fes l'estudi ...

Titelles
Dedico aquest post a l’Anna i a la seva filla Laia, ja que, després d’explicar-me el que feien amb el
blat de moro, em vaig morir de ganes de comprovar com ...

L’amic retrobat
És un bon text, Laia; més ben dit, és un bon plantejament: la tercera persona que s’interposa en
una amistat és un motiu que t’ha servit per introduir una ...

Activitats tardor
Dedico aquest post a l’Anna i a la seva filla Laia, ja que, després d’explicar-me el que feien amb el
blat de moro, em vaig morir de ganes de comprovar com ...

ET REGALO UN POEMA
El dia 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia, un preludi excel·lent per a l’arribada de la Diada
de Sant Jordi i els Jocs Florals a l’escola.

SOS ensenyament
Per Anna Campolier, Clara Ferré, Raquel Gironès i Meritxell Vilanova. A la Laia li toca el curs que
ve començar l’escola i els seus pares, el Xavier i la Marta ...

Terra baixa
Obrim un fòrum per compartir opinions sobre la lectura de Terra Baixa. Quina relació hi ha entre
Marta i Sebastià? Què sent Marta per ell? Per què canvia la ...
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