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Contido: Dirixir é unha arte e unha ciencia; ten moito de sabedoría prudencial, pero tamén de 
coñecementos adquiridos, a través do estudo e a experiencia reflexiva e aprendendo xunto a directivos 
de valía. Non existe un único modo de dirixir, pero tampouco serve calquera maneira de facelo. O 
directivo, sexa cal sexa o posto que ocupe, debe sentir a responsabilidade plena da institución 
educativa na que se atopa, debe encontrar o seu estilo persoal e saber aplicalo ao lugar e posto que 
ocupa en cada momento, respectando e adaptándose ao estilo do resto do equipo do que forma parte. 
Un directivo non sempre medrará na escala xerárquica, pero sempre debe crecer cara a dentro; dirixir a 
outros permitiralle gañar en humanidade. 

 

 

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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Recollemos outros recursos para traballar. Ver 

máis información  sobre esta recomendación. 
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