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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 ...

regals originals per pares
Si realment aquest any esteu buscant un regal que sigui súper original per sorprendre a la vostra
parella pel dia del pare, al Bosc de Contes, ja estrem treballant ...

63 contes molt útils per treballar els valors I ...
En aquest article trobaràs un recull de contes molt útils per treballar els valors amb els infants.

Contes per a un món millor
Contes per a un món millor, d'Enric Larreula: Hem llegit un recull de contes en què es tracten molts
temes, sovint a partir d'una relació d'oposició: soledat ...

regals per nenes de 9 anys
Posts about regals per nenes de 9 anys written by estudixevidom

Contes per transmetre valors
Grup de contes de la Lliga dels drets dels pobles. Contes per transmetre valors

Taller de contes ‘Hi havia una vegada’
CARTA “CONTADA” ALS PARES I A LES MARES Article de Lucía Aizcorbes. Educadora social,
conductora grupal i… gran ‘friqui’ dels contes

Estudi Xevidom Bloc
Una persona especial fa anys i ja se us han esgotat les idees per regal? Us proposem que en lloc
de regalar-li els típics regals monòtons de sempre li regaleu una ...

10 contes per treballar el dol i les pèrdues amb els ...
T’estimaré sempre, petitó, Debi Glori. Editorial Estrella Polar. És un conte d’allò més entranyable,
dirigit als més petits, que parla de l’amor ...

paper de vidre
Margalida Amengual Garí (Lloret de Vistalegre, 1986) és llicenciada en Periodisme i en Història i
Ciències de la Música per la Universitat Autònoma de Barcelona ...
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