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Contido:  Antes de nacer, os bebés xa perciben dalgún xeito o mundo que os rodea e, cando chegan, 
comezan a exploración e investigación do seu contorno. Queren descubrilo todo axiña. Os coidados, a 
interacción cos adultos e a estimulación que poidan exercer con eles seus pais, nais, coidadores ou 
educadores espertarán o seu interese e irán configurando neles experiencias de aprendizaxe, 
habilidades e competencias que serán básicas para o seu posterior desenvolvemento e inserción no 
contexto social. Estimularanos para aprender e para comprender mellor canto teñan arredor. 

Un libro sinxelo e moi práctico. Ofrece 100 ideas, actividades ou suxestións, con recursos correntes ao 
alcance de todas as educadoras. As actividades comprenden desde o primeiro mes de vida ata os seis 
anos. 

 

 

infantil e xuvenil 

Recollemos unha colección para traballar a 

igualdade en infantil. Ver máis información  sobre 

esta recomendación. 
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Trabajando las 8 competencias básicas Autores: 

Teresa Gordillo, Francisco Freije e Concha Flores 

Edicións Aljibe  

Biblioteca infantil e xuvenil  

Biblioteca Alba y Mayo Poesía É unha colección 

de antoloxías, que ofrece unha ampla panorámica 

da obra de grandes poetas.  
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Título: Manual básico de dirección escolar Autor: 
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Recollemos outros recursos para traballar. Ver 

máis información  sobre esta recomendación. 
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