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Título: Toy story 3 
Ano:  2010 
Nacionalidade:  USA 
Xénero:  Animación, aventuras, comedia 
Duración: 103 min. 
Dirección:  Lee Unkrich 
Guión:  Michael Arndt 
Música:  Randy Newman 

Sinopse: os creadores de Toy story e Toy story 2 traénnos de novo este divertido grupo. Andy 
prepárase para ir á universidade e os seus xoguetes acaban nunha gardería. Os pequenos malcriados 
resultan bastante perigosos, polo que, baixo o lema “todos para un e un para todos”, organizan una 
espectacular fuxida. A esta aventura incorpóranse algunhas caras novas (unhas de plástico e outras de 
peluche), entre as que están Ken (o mozo de Barbie), un ourizo vestido de tirolés chamado Sr. Púas e 
Lotso Abracitos, un oso de peluche rosa que cheira a fresa. 
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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 
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Biblioteca infantil e xuvenil  

Biblioteca Alba y Mayo Poesía É unha colección 

de antoloxías, que ofrece unha ampla panorámica 
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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  
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máis información  sobre esta recomendación. 

foro nomes propios opinión actualidade entrevista a nosa escola experiencias investigación



 

 

 

O MÁIS VISTO 

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


