
 
 
PREGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DO 
SERVIZO DA “AULA DE NATUREZA. Punto de atención á infancia” DO CONCELLO 
DE VALDOVIÑO” MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE 
CRITERIOS DE VALORACIÓN.  
 

PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONTRATO 

O obxecto do presente documento é establecer as condicións que regulan a prestación do 

servizo de xestión da “Aula da Natureza- Punto de atención á infancia” (en diante Aula da 

Natureza) do Concello de Valdoviño, nos termos descritos no presente prego e no prego de 

cláusulas adminsitrativas particulares, que se prestará no local emprazado para tal fin no 

edificio sito en A Lagoa, S/N, 15552, Valdoviño. 

A prestación do servizo comprenderá a xestión do recurso e a atención integral diaria dos 

nenos e das nenas. As actuacións de acompañamento basearase na dimensión cultural, 

psicomotriz, fisiolóxica, afectivo-emocional e relacional, que serán executadas por 

profesionais que posúan formación/experiencia a nivel pedagóxico. Isto reflectirase, en que 

o seu acompañamento terá un contido, estrutura e metodoloxía didáctica, empregando para 

o seu desenvolvemento materiais respectuosos, seguros e o máis naturais posibles. 

Ademais, o persoal terá o cometido de xestionar e organizar o funcionamento da Aula da 

Natureza baixo a  coordinación do Concello de Valdoviño, todo elo de acordo coa normativa 

estatal e autonómica en vigor, na que se incluirán os servizos loxísticos, de xestión e 

complementarios (aquelas accións ou prestacións de carácter organizativo, de apoio ós 

outros servizos complementarios que posibilitan unha óptima execución e prestación do 

servizo). A súa metodoloxía e medios auxiliares cumprirán os requisitos esixidos pola 

normativa aplicable en materia de administración, xestión contable, seguridade social, 

sanidade, transporte, prevención do risco e seguridade, e canta lexislación sexa aplicable e 

os servizos de mantemento (limpeza por actividades extraordinarias, 

conservación/reparación do mobiliario inventariable). 

A entidade adxudicataria poderá prestar igualmente outros servizos/actividades 

extraescolares e/ou socioeducativos, entendidos como aquelas accións ou dirixidas a 

divulgar, e coñecer aspectos da crianza saudable dos nenos e nenas, fomento de 

habelencias educativas das familias, incentivar o mundo relacional entre crianzas e familias 

ou desenvolver metodoloxías activas. Deberán presentar un contido, estrutura e 

metodoloxía didáctica e empregarán no seu desenvolvemento tecnoloxía educativa, 

divulgativa e informativa. Serán dirixidos e desenvolvidos por profesionais cualificados no 

ámbito das titulacións das familias das Ciencias da Educación, Psicoloxía, Ciencias de 

Saúde e semellantes.  



Tamén comprenderá a administración do centro baixo a coordinación co Concello de 

Valdoviño. 

 

SEGUNDA.- PROXECTO PEDAGÓXICO 

O proxecto educativo basearase na condición de centro de educación medioambiental, polo 

que a programación de actividades e o establecemento dos obxectivos irá sempre fiada á 

natureza e coidado do medioambiente.  

A función asistencial realizarase cun enfoque respectuoso, atendendo aos diferentes ritmos 

fisiolóxicos que presenten as crianzas (comida a demanda, control de esfínteres flexible...). 

Así, na medida do posible, as crianzas comerán e durmirán no momento que así o 

precisen/demanden, e non por imperativo horario. 

Ademais da función asistencial, valórase fundamental un acompañamento ás crianzas 

baseado nas súas necesidades e ritmos, estimulando cada unha das competencias e 

capacidades de xeito individual e colectivo e non baseado na competencia. Exitirá un 

proxecto educativo que responderá a unha serie de principios pedagóxicos que atendan de 

maneira integral ás crianzas en todas as súas dimensións (persoal, cultural, emocional, 

social e familiar) e garantan unha intervención socioeducativa respectuosa e de calidade.  

O trato respectuoso será primordial na relación cos nenos e nenas, non existindo ningún 

método de castigo nin reforzo negativo (cadeira de pensar, sistema de puntos...) e 

abogando por un acompañamento nos procesos emocionais e na súa socialización.  

Atenderá progresivamente o desenvolvemento afectivo, o movemento e os hábitos de 

control corporal, as manifestacións da comunicación e da linguaxe, as pautas elementais de 

convivencia e relación social, así como o descubrimento das características físicas e sociais 

do medio no que viven, facilitando que nenos e nenas elaboren una imaxe positiva e 

equilibrada de si mesmas e que adquiran autonomía persoal.  

O acompañamento pedagóxico sosterase en proxectos de elaboración propia e adaptados 

ao contexto e grupo, sen utilización de libros de texto que teñan que adquirir as familias nin 

supoñan dinámicas estáticas de elaboración de fichas. Así, fomentarse o movemento libre e 

un acompañamento na súa exploración e demanda de intereses (gatexar, camiñar...) 

permitindo liberdade no movemento e na elección dos xogos. 

Os materiais empregados no espazo serán o máis sostibles posible, promocionando os 

xoguetes de madeira, naturais e reutilizables. Asemade, promocionarase os xogos 

autocorrectivos (puzzles...) e unha organización por recantos e ambientes preparados 

(descanso, lectura, música, construcción, movemento, concentración...). 



Atendendo á normativa e ao principio de apego á comunidade, o galego será o idioma 

vehicular do centro na comunicación coas crianzas, familias, profesionais e nos soportes 

documentais e publicitarios. 

A perspectiva de xénero e a xestión pacífica dos conflitos valóranse aspectos que deben ter 

presenza constante e directa na interacción coas crianzas.  

Establécense, como obxectivos do servizo, os seguintes:  

1. Promover e fomentar o desenvolvemento integral das crianzas e a aprendizaxe das 

habilidades cognitivas e creativas do neno/nena. 

2. Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais básicos: cooperación, 

solidariedade, respecto, etc. 

3. Sensibilizar a nenas e nenos da importancia do coidado do medio ambiente 

4. Dar a coñecer os recursos (fauna, flora…) da súa contorna natural  

5. Posibilita-la integración progresiva dos nenos/nenas na súa comunidade e cultura. 

6. Facilitar a conciliación da vida familiar e laboral. 

7. Basear a comunicación nun clima afectivo positivo e de apego. 

8. Respeta-la singularidade e diversidade de cada nena/neno (ritmos, gustos…) 

9. Empregar unhas pautas educativas baseadas no diálogo e no acompañamento 

emocional. 

10. Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas 

actividades diarias. 

11. Facilitala adquisición progresiva de hábitos de orde, limpeza e conservación dos 

materiais, facendo uso axeitado deste. 

12. Facilitar a integración das crianzas con necesidades educativas especiais 

(acomodar as estratexias de ensino ás súas necesidades, en función do que, 

razoablemente, permitan os recursos). 

13. Potenciar a coeducación para eliminar as manifestacións máis evidentes de sexismo 

como: as relacións interpersoais, a distribución de tarefas entre o infancia e persoa 

adulta, utilización de tempos, espazos e recursos, e o uso non sexista da linguaxe.  

14. Potenciar e empregar o galego como lingua vehicular nas comunicacións orais e 

publicacións escritas. 

15. Potenciar a coordinación cos recursos sociais, educativos, sanitarios..., do ámbito 

municipal. 

 

Fomento da igualdade dos nenos/as: 

- A planificación das actividades debe promover a igualdade entre nenas e nenos e evitar 

os comportamentos e as actividades discriminatorias por razón de sexo. 

- Poñerase especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracións que se utilicen 

como instrumentos de traballo. 



- Empregarase unha linguaxe non sexista nin discriminatoria, tanto na atención os 

usuarios/as, como en toda a documentación interna e/ou externa. 

- Prestarase especial atención ao fomento da interculturalidade como instrumento de 

superación das desigualdades, inxustizas, prexuízos e racismo. 

 

Participación e relación coas familias ou responsables legais. 

O equipo profesional poñerá en coñecemento dos pais, nais, titores/as ou representantes 

legais de cada neno/a información sobre a súa evolución integral. Ademais, deberá 

organizarse o centro e as actividades para acoller a presenza e aportacións das familias na 

medida que o proxecto pedagóxico así o decida.  

Os pais, nais, titores/as ou representantes legais dos nenos/as poderán solicitar reunión co 

persoal de conformidade co horario establecido para tal fin, sempre e cando non dificulte a 

boa marcha do grupo. 

Realizaranse dúas reunións xerais coincidindo co inicio e remate do curso, onde deberán 

estar presentes as familias ou representantes legais, así como o persoal do centro. Ó 

comezo do curso farase unha reunión individual con cada pai, nai, titor/ra ou representante 

legal para obter a maior información posible sobre o neno/nena (alerxias, personalidade, 

hábitos de alimentación, etc.…). 

 

 

TERCEIRA.- CARACTERÍSTICAS XERAIS: 

1.- Capacidade. 

- A capacidade máxima do centro son 20 menores. Debido ás condicións estructurais, de 

persoal e ao número de crianzas, haberá unha única unidade con agrupamento de idades, 

limitando, na medida do posible, o número de crianzas segundo os seus meses para 

manter unha boa atención.  

• 4 meses a 12 meses  ………. 4 prazas 

• 13 meses a 24 meses ……… 6 prazas 

• 25 meses a 36 meses............ 10 prazas 

 

- A idade mínima de novo ingreso establécese nos catro meses na data de ingreso, agás 

aquelas situacións excepcionais que deberán estar acompañadas dos informes dos 

Servizos Sociais de atención primaria do Concello. 

- A idade máxima será de tres anos e poderán permanecer na Aula aqueles menores que 

non teñan cumpridos os tres anos o 31 de decembro do ano anterior o que se presenta a 

solicitude. 

- No momento do seu ingreso abrirase un expediente persoal no que constarán, con 

carácter confidencial, os datos persoais, familiares, sanitarios, o enderezo e os teléfonos de 



avisos en caso de emerxencia, de autonomía e conduta de nivel madurativo, así como 

aquelas circunstancias que aconsellen unha atención especial nalgún dos aspectos.  

- Poderanse integrar nenos/as con eivas físicas, psíquicas ou sensoriais, en función das 

dispoñibilidades dos recursos humanos e materiais adecuados. 

 

2.- Horario e calendario. 

A Aula permanecerá aberta 11 meses ó ano, dentro do período de setembro a xullo do ano 

seguinte. Abrirá de luns a venres ámbolos dous inclusive, agás os días declarados 

inhábiles; O mes de agosto permanecerá pechada para goce das vacacións do persoal e as 

familias. 

O horario de apertura será de 8 horas diarias, contempladas entre as 8:00 e as 16:00 

horas, podendo ter a opción de media xornada (9:00-13:00). Tamén poden utilizar horas 

soltas/complementarias. 

Tanto o calendario anual como o horario de apertura e peche figurarán no taboleiro de 

anuncios da Aula. Estes poderán ser variados por razón de adecuacións ás necesidades de 

usuarios, á matricula dos nenos/as e recursos dispoñibles. 

O horario de entrada e saída das nenas/os débese caracterizar pola flexibilidade que 

requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo alteracións das 

actividades do grupo e do normal funcionamento do centro. 

Inclúese a administración de bebidas e comidas que deberán ser aportadas polas familias 

durante a xornada que pasen na Aula.  

Poderán levarse a cabo as actividades complementarias como: obradoiros, saídas o 

exterior, celebración de festas estacionais e tradicionais así como o aniversario de nenas e 

nenos (preferiblemente no propio día) 

Estas actividades poderán supoñer gastos para as familias en función das necesidades e 

da existencia ou non de subvencións para as actividades concretas (transporte, comida, 

entradas......). 

 

CUARTA.- OBRIGAS DA EMPRESA ADXUDICATARIA 

- Prestar, nos termos que se recollen neste prego de prescricións técnicas e o de cláusulas 

administrativas particulares, así como nos que se recollen no Proxecto Educativo 

presentado pola adxudicataria e no Regulamento de organización. A dita prestación 

realizarase no horario, edificio e período que se determinan na prescrición terceira do 

presente prego. 

- Prestar o servizo de comidas, encargándose o persoal de dar ás crianzas a comida que as 

familias leven en cada caso. 

- Contratar, nos termos que se recollen no presente prego, ao persoal necesario para a 

axeitada prestación dos servizos en canto a formación e carácter educativo do proxecto. 



- As tarefas administrativas de rexistro de asistencia/incidencias, información ás familias, 

control/ rexistro de intolerancias ou alerxias, comunicación coa responsable municipal. 

- Elaboración dun informe bimensual no que se recolla unha breve descrición do 

funcionamento, actividades especiais, asistencia e outras cuestións que se considere 

oportuna. 

- Suscribir unha póliza de seguros que cubra a responsabilidade civil e outra de accidentes 

en contía suficiente para garantir a cobertura de danos por sinistro e das eventuais 

indemnizacións ós/as usuarios/as. A cobertura debe ser de ata 600.000 euros cun sublímite 

por víctima de 150.000 euros. 

- Ter un plan de prevención de riscos adaptado á actividade realizada e ao persoal 

correspondente.  

- Levar un libro de rexistro de usuarios e un libro de reclamacións de acordo co regulado no 

Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime de autorización e 

acreditación dos programas e dos centros de servizos sociais. 

- Presentar ante o Concello de Valdoviño a memoria do centro así como as previsións de 

modificación do proxecto educativo, debendo agardar á súa aprobación para ditas 

modificacións. 

- Garantir o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de 

Datos de Carácter persoal e as súas normas de desenvolvemento, respecto dos datos 

aportados durante o proceso de matrícula, así como outros de carácter confidencial. 

Estes datos en ningún caso se utilizarán para fins distintos dos establecidos. Rematado o 

prazo contractual ou extinguido o contrato, a persoa responsable do centro non poderá 

conservar ou divulgar copia algunha dos ficheiros en calquera dos soportes existentes. 

 

PERSOAL: 

Dirección da empresa 

A empresa adxudicataria deberá acreditar a experiencia da entidade no sector de atención 

infantil, a través da relación de servizos realizados.  

 

Relación de persoal 

A empresa adxudicataria deberá dispoñer en todo momento do persoal suficiente para a 

prestación do servizo, na forma, coas retribucións, categorías profesionais e condicións 

laborais que se establezan na lexislación laboral relativas á Seguridade Social, Seguridade 

e Hixiene no Traballo, e particularmente no Convenio colectivo que lle sexa de aplicación. 

O equipo educativo deberá respectar a ratio correspondente ao establecida no Decreto 

329/2005, do 28 de xullo, que se relacionan: 

a) Como persoal de atención directa aos nenos e nenas: 



Unha persoa Licenciado/da en pedagoxía ou psicopedagoxía; mestre/a especialista en 

educación infantil ou equivalente; ou técnico superior en educación infantil ou equivalente. 

Sobre esta persoa recaerá a dirección pedagóxica do recurso. 

b) Como persoal de apoio: 

Unha persoa auxiliar con curso de coidado de nenos de 3 meses a 3 anos. Ademais das 

titulacións anteriores, poderá estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: 

técnica/o superior en animación sociocultural, diplomado/a en puericultura recoñecido pola 

consellería de sanidade ou aqueloutras recoñecidas como apropiadas polo órgano 

competente na autorización do centro. 

Os dous perfis deben permanecer simultaneamente no recurso, podendo tratarse de 

diferentes persoas, aínda que é importante que os nenos e nenas podan vincularse ás 

figuras de referencia sen sufrir grandes cambios nin moito movemento de persoas. 

As mesmas titulación esixirase no caso de substitución por vacacións ou imprevistos, 

debendo comunicar dita situación ao Concello con carácter previo á súa realización. 

A adxudicataria terá ao seu cargo a organización, xestión e dirección do persoal contratado 

ao efecto sen que isto supoña vínculo laboral algún do persoal co Concello de Valdoviño, 

quedando este exonerado de calquera responsabilidade que puidese xerarse entre o dito 

persoal e a empresa. 

Polo que respecta á provisión de vacantes de persoal producidas por baixas no seu cadro 

de persoal, a adxudicataria aterase á normativa vixente e comunicará á Inspección de 

centros tódalas variacións que se produzan no seu cadro de persoal ó longo da vixencia do 

contrato no prazo máximo dun mes. 

A empresa adxudicataria queda obrigada, así mesmo, a contar cun Plan de actuación para 

casos de emerxencia que presentará na Inspección de centros xunto co resto da 

documentación requirida. 

O persoal encargado de dar as comidas, deberá acreditas coñecementos básicos en 

manipulación de alimentos.  

Todo o persoal de atención directa deberá acreditar, así mesmo, coñecementos básicos en 

primeiros auxilios. 

Dereitos do persoal: 

- Recibir regularmente información da marcha e do funcionamento do centro, a través do 

director/a responsable. 

- Presentar propostas que contribúan a mellorar o funcionamento do centro e a atención 

prestada aos menores. 

- Desenvolver as súas funcións educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se 

axusten ao proxecto educativo e á programación anual do centro. 



- A que se lle proporcionen dentro das posibilidades do centro os instrumentos e medios 

precisos para desenvolver as súas funcións axeitadamente en beneficio dos menores 

atendidos. 

Obrigas do persoal: 

- Cumprir e facer cumprir de acordo coas súas funcións do Regulamento de funcionamento. 

- Velar polo respecto aos dereitos dos menores recollidos no Regulamento e aqueles outros 

recoñecidos na lexislación vixente. 

- Gardar estricta confidencialidade sobre os datos persoais dos menores aos que teñan 

acceso en razón das súas funcións. 

- Empregar unha linguaxe xenérica e non sexista, non empregar en ningún momento os 

castigos nin reforzos negativos e empregar o galego como idioma vehicular. 

- Cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo. 

 

O persoal educativo terá as seguintes funcións: 

- Colaborar coa dirección na elaboración e actualización do proxecto de centro e da 

proposta lúdica- educativa do mesmo. 

- Fixar os criterios para o seguimento e a avaliación destes documentos. 

- Seguir como orientación as funcións educativas incluídas na lexislación vixente para o 

ciclo educativo 0-3 anos, no referente ao desenvolvemento dos nenos e das nenas, á 

preparación e o deseño de actividades, coordinación coas familias, hixiene, alimentación e 

sono dos/das menores, organización dos espazos e materiais pedagóxicos, etc.. 

- Establecer criterios xerais aos que deben adaptarse as intervencións educativas de cada 

un dos grupos de idade. 

- Participar en actividades de formación permanente 

- Prestar especial atención ao período de adaptación. 

- Comunicarse dun xeito positivo, afectuoso e comprensivo cos nenos e nenas. 

- Avaliar o funcionamento e a organización da Aula da Natureza e propor iniciativas para a 

mellora do seu funcionamento ante a dirección desta. 

- No marco destas funcións os/as educadores/as exercerán un papel de coordinación e 

animación da acción educativa. 

 

RECUROS MATERIAIS: 

O Concello de Valdoviño proporcionará as instalacións e a dotación de equipamento e de 

material didáctico básico de carácter inventariable necesarios para o correcto 

funcionamento do servizo, así como material de tipo tecnolóxico (anexo 1) 

Ditos materiais serán recollidos nun inventario que se proporcionará á empresa antes de 

iniciar o seu traballo para garantir a súa existencia ou reposición ao remate de dito contrato. 



Pola súa parte, correspóndelle á empresa adxudicataria responder do bo uso das 

instalacións, do equipamento e do material educativo cedido pola Administración, e facerse 

cargo de: 

- Adquisición de material didáctico necesario para o desenvolvemento do PEC. 

- Reposición ou renovación do material didáctico existente, de ser o caso.  

- Reposición de hamacas, camas, berces, tronas ou cambiadores deteriorados polo uso 

incorrecto. 

- Reposición de roupa e equipamento de descanso (fundas, mantas, sabas, colchóns, 

colchonetas) por uso incorrecto. 

- Reposición de vaixela e menaxe de cociña por uso incorrecto. 

- Reposición ou dotación, no seu caso, de pequenos electrodomésticos (microondas, 

quentabiberóns…) deteriorados polo uso incorrecto. 

- Reparacións básicas e mantemento ordinario do conxunto das instalacións, agás aquelas 

que correspondan a elementos estruturais do edificio. 

- Material de oficina ou funxible ordinario complementario ao existente. 

- Limpeza cando se trate dunha actividade extraordinaria que supoña un ensuxamento fóra 

da lóxica de limpeza diaria. 

- Manter unha liña telefónica activa e dispoñible para a recepción de chamadas. 

Os materiais repostos pola adxudicataria quedarán ao remate do contrato en posesión do 

Concello de Valdoviño. 

 

OUTRAS OBRIGAS: 

A empresa adxudicataria estará obrigada a cumprir en tódolos seus extremos coas normas 

xerais contidas neste prego, así como aquelas outras referidas ao Plan Educativo do Centro 

e a o RRI.  

Así mesmo, estará obrigada a colaborar co concello de Valdoviño en aquelas actividades 

que se poidan programar para os/as usuarios/as do Punto de Atención Infantil e educación 

medioambiental, ao marxe do seu proxecto diario, sempre que non sexa incompatible coa 

actividade contratada. 

Remitir cantos informes sexan requiridos polo Concello de Valdoviño en relación coa 

xestión do servizo. 

 

QUINTA.- OBRIGAS DO CONCELLO DE VALDOVIÑO 

1.- Facerse cargo da adxudicación de prazas, e convocatoria, se é o caso, en canto aos 

procedementos de ingreso, publicación de listas e resolución de reclamacións, en directa 

colaboración co persoal da Aula da Natureza. O Concello procederá á adxudicación de 

prazas segundo os criterios fixados no Regulamento, e adxudicaranse por orde as que 

fiquen na listaxe de agarda. 

2.- Facerse cargo do cobro da tarifa ás familias. 



3.- Dotar ao espazo das instalacións e infraestruturas necesarias para o desenvolvemento 

do servizo. A tal fin no momento da formalización do contrato entregarase ao adxudicatario 

o inventario de mobiliario e de material didáctico de carácter estrutural. 

4.- Obras de reforma, adaptación, modernización ou reforzo do inmoble. 

5.- Obras de reparación necesarias para arranxar danos producidos no inmoble por causas 

fortuítas ou accidentais, cando afecten a súa estrutura ou ao funcionamento xeral do 

servizo. 

6.- Arranxos derivados da revisión obrigatoria e mantemento correctivo e preventivo dos 

aparellos e instalacións xerais: instalación eléctrica, extintores, alarmas, calefacción. 

7.- Gastos derivados das actividades programadas para as/os usuarias/os que non estean 

expresamente recollidas no PEC nin sexan incluidas no plan de actividades ofertadas pola 

adxudicataria. 

8.- Gastos de subministro de enerxía eléctrica. 

9.- As funcións correspondentes á limpeza do inmoble con carácter diario. 

 

SEXTA.- SEGUIMENTO TÉCNICO DO CONTRATO 

O Concello de Valdoviño realizará o seguimento do contrato e o seguimento da xestión da 

Aula da Natureza. A tal fin solicitará á adxudicataria cantos documentos e informes resulten 

necesarios para que os recursos materiais, humanos e funcionais se axusten á oferta 

presentada e ás prescricións técnicas do presente prego. 

 

Valdoviño, 10 de marzo de 2017. 

 

O Alcalde. 

 

Asdo.- Alberto González Fernández 



ANEXO 1 

- 10 cadeiras infantís 

- 2 mesas redondas 

- 1 estrutura lúdica de xogo exterior 

- 1 moble esquina de almacenamento 

- 1 moble de almacenamento 

- 1 armario oficina 

- 1 mesa oficina 

- 1 cadeira oficina 

- 1 estante cambiador 

- 1 espello 

- 2 tronas 

- 1 berce 

- 2 hamacas 

- 5 coxins 

- Mobiliario baño  

- Mobiliario cociña  

- Vaixela (vasos, pratos, cubertos) 

- Moble casilleiro entrada 

- Moble asento 

- Moble ocos almacenamento 

- Moble baixo almacenamento 

- Alfombras e colchonetas 

- Material de descanso 

- Baúl de almacenaxe 

- Carro librería 

- Ordenador portátil 

- Pantalla táctil e proxector 

- Cámara fotos 

- Aparato música 

- Neveira 

- Deshumidificador 

- Contos 

- CD musicais 

- Xogos e xoguetes básicos 

- Conxunto psicomotricidade 

- Caballete 

- Túnel de xogo 

- Carro limpeza, táboa planchar 

- Bolas 


