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Título: Viaje por las escuelas de Aragón 
Autor:  Jaume Carbonell Sebarroja 
Editorial: Wolters Kluwer 
Ano de edición:  2010 
Páxinas: 217 
 
Contido: Este é o segundo libro da serie Viaje por las Escuelas de España. Iniciaba a ruta o ano 
pasado en Cantabria e de aí sairía o primeiro volume, que incluímos na Mediateca do número 58 desta 
revista. Agora o autor recorre diferentes lugares de Aragón para contarnos os proxectos e innovacións 
que se levan a cabo en centros de educación infantil, primaria e educación especial. A obra ofrece 
opinións e vivencias de todos os actores da comunidade educativa: alumnado, profesorado, pais, nais e 
outras persoas que directa ou indirectamente se implican no traballo educativo. Trátase dunha 
combinación de textos e imaxes sobre o bo facer dun grupo de profesionais, que confían nas 
posibilidades da infancia e no poder da educación para facer posible o soño dunha escola de calidade, 
próxima, creativa e inclusiva. 

 

 

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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Título: Manual básico de dirección escolar Autor: 

J. M. Mañú Editorial: Narcea Ano de edición: 2009  
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enfoque integral  
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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 
mellorar a calidade do sistema   

Eurydice, a rede europea de información sobre 
educación   

Declaración mundial “Aprender a través do xogo”. 
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maiores de 55 anos   
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