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Edicións Aljibe 

A publicación consta de quince unidades de traballo distribuídas en cinco cadernos. Cada un contén 3 
unidades didácticas, nas que se abordan as competencias básicas para o segundo ciclo de educación 
primaria (lingüística, matemáticas, coñecemento e interacción co medio físico, tratamento da 
información e tratamento dixital, social e cidadán, educación cultural e artística, aprender a aprender e 
autonomía e iniciativa persoal). 

Os materiais fan propostas nas que se favorecen as medidas de atención á diversidade. Por outra 
banda, facilitan a interdisciplinariedade, permiten a transferencia de aprendizaxes escolares a 
escenarios reais, e benefician a construción de valores como a tolerancia, o respecto, a solidariedade e 
a diversidade. 

Cadernos ESO para traballar as competencias básicas  
Editorial Bruño 

Os cadernos dispóñense en bloques de contidos. Estes inclúen diversas seccións e actividades nas 
que se sinalan as competencias básicas que se traballan en cada unha: 

� Competencia en comunicación lingüística, relacionada coa expresión e comprensión oral e escrita. 
� Competencia matemática, referida á capacidade de cálculo, comprensión e representación 

numérica e gráfica. 
� Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico, plasmada na capacidade para 

explicar os fenómenos que nos rodean e intervir sobre eles. 
� Competencia dixital e tratamento da información, que ten que ver co manexo das novas 

tecnoloxías da información e a comunicación. 
� Competencia social e cidadá, relativa á participación social como persoas responsables. 
� Competencia cultural e artística, relacionada coa valoración e conservación do patrimonio cultural 

e artístico. 
� Competencia para aprender a aprender, é dicir, para guiar a súa propia aprendizaxe. 
� Autonomía e iniciativa personal, ou capacidade de tomar decisións e levalas a cabo cun obxectivo 

concreto. 

Competencias básicas en la práctica 
Editorial Wolters Kluwer 

Inclúe nove suplementos publicados co periódico Escuela, nas datas que se sinalan: 

� Outubro 2009 Presentación do marco xeral da proposta. 
� Novembro 2009. Condicións xerais para a mellora da comunicación. 
� Decembro 2009. Condicións e estratexias da destreza 1. Produtiva falar. 
� Xaneiro 2010. Condicións e estratexias da destreza 2. Produtiva escribir. 
� Febreiro 2010. Condicións e estratexias da destreza 3. Receptiva escoitar. 
� Marzo 2010. Condicións e estratexias da destreza 4. Receptiva ler. 
� Abril 2010. Condicións e estratexias da destreza 5. Receptiva audiovisual. 
� Maio 2010. Condicións e estratexias da destreza 6. Interactiva conversar 
� Xuño 2010. Condicións e estratexias da destreza audiovisual 7. Interactiva escribir. 

  

Todos recollen reflexións, estratexias e recursos para o tratamento das competencias nas aulas. 

Aprende con Zapo 

infantil e xuvenil 

Recollemos unha colección para traballar a 

igualdade en infantil. Ver máis información  sobre 

esta recomendación. 
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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. 

foro nomes propios opinión actualidade entrevista a nosa escola experiencias investigación



Editorial Wolters Kluwer 

Trátase dunha colección de propostas para a aprendizaxe de habilidades emocionais e sociais que 
contén numerosas actividades e xogos. 

O material constitúe un recurso moi útil para traballar con nenos e nenas que se atop an en idade 
de adquirir as ditas capacidades , como é o período que comprende a educación infantil. Pero, sobre 
todo, para aqueles que teñan necesidades de apoio educativo, como as persoas con trastornos do 
espectro autista, con síndrome de Down, con discapacidade psíquica, con síndrome X Fráxil, con 
discapacidade visual e auditiva, alumnos afectados polo TDAH (Déficit de Atención e Hiperactividade), 
etc. 

O produto engloba dous volumes en papel e un CD.  
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Accesibilidade do sitio web   

Plan de Acción 2010-2011 do Ministerio para 
mellorar a calidade do sistema   

Eurydice, a rede europea de información sobre 
educación   

Declaración mundial “Aprender a través do xogo”. 
OMEP 2010  

Entrepontes, unha revista escolar para desenvolver 
competencias   

Reinícianse  as clases universitarias no rural para os 
maiores de 55 anos   

COLABORA COA REVISTA 

Cartas á directora   

Experiencias   

Investigación   

Foro   

OUTRAS SECCIÓNS 

Axenda  
Actualidade: Eurydice  
Tribuna  
Mediateca  
Que é 

Lexislación  
Hemeroteca  
Editorial  
Blogs  
Créditos da revista  

© Xunta de Galicia - Contacta coa Revista Galega do Ensino - Accesibilidade  Pode subscribirse a esta web cun lector de feeds


