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El aprendiz de brujo 

 

Título: El aprendiz de brujo 
Ano: 2010 
Nacionalidade:  USA 
Xénero:  Acción, aventuras, comedia, fantástico 
Duración:  108 min. 
Título orixinal:  The sorcerer’s apprentice 
Dirección:  Jon Turteltaub 
Guión:  Lawrence Konner, Mark Rosenthal, Matt Lopez, Doug Miro y Carlo Bernard 
Música:  Trevor Rabin 
Fotografía:  Bojan Bazelli 

Sinopse: Balthazar Blake, feiticeiro na Manhattan dos nosos días, intenta defender a cidade do seu 
inimigo Maxim Horvath.  Pero non pode facelo só, e moi ao seu pesar, recluta a Dave Stutler, un rapaz 
normal, pero cun gran potencial para converterse nun gran mago. Xuntos deberán vencer as forzas da 
escuridade. Dave terá que poñer en xogo todo o seu valor para sobrevivir ao adestramento, salvar a 
cidade e conseguir a moza mentres se converte no aprendiz de bruxo. 
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infantil e xuvenil 

Recollemos unha colección para traballar a 

igualdade en infantil. Ver máis información  sobre 

esta recomendación. 

cinema 

El aprendiz de brujo  

Toy story 3  

libros 

Música y Musicoterapia. Su importancia en 
el desarrollo infantil  

La biblioteca mediateca secundaria. 
Propuesta de trabajo  

El profesorado principiante. Inserción a la 
docencia  

Despacio, despacio… 20 razones para ir 
más lentos por la vida  

El desarrollo sostenible. Su dimensión 
ambiental y educativa  

Conocimiento del entorno  

Competencias básicas y currículo  

Outros recursos  

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.  

Manual básico de dirección escolar  

Título: Manual básico de dirección escolar Autor: 

J. M. Mañú Editorial: Narcea Ano de edición: 2009  

Herramientas contra el acoso escolar. Un 
enfoque integral  

Viaje por las escuelas de Aragón  

Manual de tutoría universitaria  

Outros recursos 

Recollemos outros recursos para traballar. Ver 

máis información  sobre esta recomendación. 
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Accesibilidade do sitio web   

Plan de Acción 2010-2011 do Ministerio para 
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Declaración mundial “Aprender a través do xogo”. 
OMEP 2010  

Entrepontes, unha revista escolar para desenvolver 
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maiores de 55 anos   
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