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El espejismo de la 

educación ambiental

Coordinadoras_Susana Calvo 
e José Gutiérrez
Editorial_Morata
Ano de edición_2007
Páxinas_128

Contido

A deterioración da relación entre o 
ser humano e o seu contorno, próxi-
mo e afastado, é unha realidade 
cada día máis preocupante, da que 
se encarga a educación ambiental 
dende %nais dos sesenta do pasado 
século. Felizmente, as súas %nalida-
des, metodoloxías de traballo, pro-
gramas, actividades e instrumentos 
tiveron unha considerable difusión 
e acollemento mundial.

A súa traxectoria está ligada a prácti-
cas educativas escolares e comunita-
rias que podemos atopar tratadas nos 
sistemas educativos, organismos de 
xestión ambiental, organizacións non 
gobernamentais, ámbitos universi-
tarios, concellos, espazos protexidos, 
parques temáticos, televisión e outros 
medios de comunicación. Herdeira 
dunha visión utópica determinada 
polos desexos de cambio global das 
sociedades, hoxe aspira a adquirir re-
levancia profesional para que a súa 
actividade contribúa a corrixir a de-
terioración socioambiental e permita 
previr novos problemas, arestora con-
vertidos en ameazas globais.

Estudiantes excelentes.

100 ideas prácticas para...

Autores_S. Moore e M. Murphy
Editorial_Narcea 
Ano de edición_2009
Páxinas_154

Contido

Estudiantes excelentes é un libro 
perfecto para todas e todos os 
alumnos, pero de maneira espe-
cial para aqueles que acceden ao 
ensino superior. Baseándose nas 
últimas investigacións sobre a 
aprendizaxe e en experiencias es-
tudantís, presenta ideas e suxes-
tións para aproveitar mellor a vida 
na universidade e lograr a exce-
lencia do alumno universitario. 

Ao longo das 100 Ideas prácti-
cas propón abundantes recursos 
para:

estudante e organizarse axeitada-
mente.

competencias e agudizar o enxe-
ño.

-
tivación e a creatividade.

e facilitar a autoaprendizaxe.

a ser un estudante excelente.

A poesía infantil 

no século XXI

Coordinadoras_Blanca-Ana Roig Rechou, 
Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez
Editorial_Xerais
Ano de edición_2009
Páxinas_432

Contido

O volume reúne un conxunto de 
estudos, destinados a todos os que 
desenvolven labores de media-
ción centrados na Poesía infantil e 

xuvenil no século XXI (2000-2008). 

Logo dunha introdución teórica, 
na que se repasan a historia e as 
características que adoitan iden-
ti%car o xénero, ofrece unha boa 
selección de textos, tanto os escri-
tos expresamente para a infancia 
e a mocidade, como aqueloutros 
cun destinatario universal. Incide 
no valor da poesía á hora de edu-
car a sensibilidade, desenvolver a 
creatividade e fomentar o espírito 
crítico desde as primeiras idades. 

O libro inclúe ademais unha escol-
ma de poemarios, en particular, 
trece deles son obxecto dun co-
mentario pormenorizado que ten 
como %n facilitarlles aos mediado-
res e mediadoras algunhas claves 
de aproximación para o seu uso na 
educación literaria.
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Aprendizaje servicio y responsabi-

lidad social de las universidades

Autor_Miquel Martínez (Ed.)
Editorial_Octaedro
Ano de edición_2008
Páxinas_224

Contido

As universidades deben preparar 
os titulados para exercer nun con-
texto social, tecnolóxico e cultural 
cada día máis complexo. Un con-
texto no que a sustentabilidade 
unicamente será posible se inte-
gramos o exercicio da responsabi-
lidade na formación. Para acadar 
esta meta cómpre promover na 
práctica formativa e nos seus es-
pazos de convivencia e traballo, si-
tuacións de implicación coa comu-
nidade. Precisamente as propostas 
de aprendizaxe servizo introducen 
como novidade que a formación do 
estudante se constrúa no contexto 
das necesidades reais do contorno, 
e procure melloralo. 

Esta obra, coordinada por Miquel 
Martínez, catedrático e membro 
do grupo de investigación GREM 
da Universidade de Barcelona, 
recolle reflexións e experiencias 
desenvoltas por profesorado de 
varias universidades e países 
sobre a aprendizaxe servizo e a 
formación para a responsabili-
dade social nas universidades da 
sociedade do século XXI.

Etiqueta para todos/as

Autores_Irene Pérez Pintos
Editorial_Xerais
Ano de edición_2009
Páxinas_72

Contido

Que debes facer se o príncipe co 
que estás a falar ten a cremalleira 
do pantalón baixada? E se a minis-
tra que vén saudarte ten un moco 
asomando no nariz? Son moitas as 
ocasións nas que non sabes que 
decisión tomar nin como resolver 
vantaxosamente. Neste manual 
non se contempla a totalidade 
de situacións da vida social que 
esixen un especial fair play ou 
savoir faire, pero si que se poden 
atopar numerosas respostas, polo 
que se converterá nunha grande 
axuda para chegar a ser a persoa 
educada e civilizada que a huma-
nidade precisa. 

Un libro útil, sorprendente e di-
vertido para lectores e lectoras de 
todas as idades. Aborda cuestións 
tan dispares como as palabras 
educadas, o comportamento nas 
conversas e nas comidas, a since-
ridade, o tratamento, o saúdo, a 
hixiene ou, en xeral, o que debe-
mos entender por boa educación.

Mediación. Convivencia y resolu-

ción de conflictos en la comunidad 

Autor_Sara Rozenblum de Horowitz
Editorial_Graó
Ano de edición_2007
Páxinas_160

Contido

Este volume achega unha visión 
global da mediación, subliñando 
a %gura da persoa mediadora na 
comunicación e nos prexuízos de 
diferente tipo que, a miúdo, blo-
quean as posibilidades de afrontar 
con éxito a resolución dun con*ito. 
Inclúe, así mesmo, unha proposta 
baseada no método Transcend, de 
Johan Galtung, sistema orientado 
a canalizar o con*ito cara a unha 
solución que non xere violencia.

Probablemente un dos aspectos 
de máis interese sexa o seu enfo-
que didáctico: ao lado do texto ex-
plicativo incorpora propostas de 
tarefas deseñadas para a aprendi-
zaxe de conceptos sobre media-
ción. A autora evidencia a súa con-
dición de formadora, dándolles a 
estas actividades secuenciais e ao 
estudo de casos, unha viveza que 
converte a súa lectura nun exerci-
cio moi recomendable para quen 
desexe iniciarse na mediación.



57

98
libros

El docente novel, 

aprendiendo a enseñar

Autores_Jordi Escartín, Vicent Ferrer, 
Jordi Pallàs e Cristina Ruiz
Editorial_Octaedro
Ano de edición_2008
Páxinas_160

Contido

Este libro é froito do labor de catro 
profesores universitarios noveis, 
procedentes da Psicoloxía, das 
Ciencias Empresariais, Belas Artes 
e Formación do Profesorado, que 
se coñeceron no Curso de Posgrao 
de Iniciación á Docencia Univer-
sitaria do Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) da Universitat de 
Barcelona. 

A través das súas páxinas, o lector 
compartirá a amálgama de emo-
cións e pensamentos que anima-
ron a estes docentes a seguir unha 
busca algo incerta cara ao seu per-
feccionamento. Superando nume-
rosos retos, dende a súa primeira 
clase, o novel vai descubrindo o 
camiño coas enerxías postas sem-
pre no que queda por vir. Decáta-
se así do valor do proceso como 
un %n en si mesmo, e prepárase a 
conciencia para o vindeiro curso. 
En de%nitiva, trátase dun texto 
ameno que o lector poderá utilizar 
para as súas clases. 

La enseñanza que no se ve. 

Educación informal en el siglo XXI 

Autor_Toni Cuadrado Esclapez
Editorial_Narcea
Ano de edición_2008
Páxinas_151

Contido

Neste volume estúdase a in*uen-
cia dos medios de comunicación 
na sociedade actual, así como a 
aparición de novos axentes que 
entran en acción a través das no-
vas tecnoloxías. Ao mesmo tem-
po, exponse a actividade diaria, 
pero oculta, da educación infor-
mal, achéganse e actualízanse al-
gunhas claves, ideas e re*exións e 
móstranse exemplos, ferramentas 
e solucións para o traballo en gru-
po. 

La enseñanza que no se ve é un 
documento imprescindible para 
os educadores que desexen co-
ñecer a acción que os medios au-
diovisuais e as novas tecnoloxías 
desenvolven a través da educa-
ción informal. Achega un marco 
de re*exión importante no que 
aborda as súas implicacións edu-
cativas; mostra unha base teórica 
que complementa con propostas 
prácticas e ferramentas de traba-
llo moi útiles para os interesados 
nos campos da educación e da co-
municación.

Paradojas y dilemas de las uni-

versidades iberoamericanas...

Autora_Adriana Gewerc (Coord.)
Editorial_Da Vinci
Ano de edición_2009
Páxinas_221

Contido

As universidades enfróntanse ás 
demandas procedentes da Socie-
dade da Información e o Coñe-
cemento. En América Latina este 
reto leva consigo a construción 
de pontes que permitan atrave-
sar a denominada “fenda dixital”, 
mentres que en Europa se analiza 
o seu lugar na economía do coñe-
cemento. As políticas en ambos 
os dous lugares están regulando 
actuacións que teñen como clave 
as ideas de transformación, mo-
dernización, innovación, empresa, 
dinamismo, creatividade e com-
petencia. As institucións de edu-
cación superior tamén experimen-
taron cambios que sentaron as 
bases para o desenvolvemento da 
investigación, cuxa primeira parte 
presentamos agora. O obxectivo 
principal foi a elaboración dunha 
diagnose da situación actual no 
relativo á integración das TIC no 
ensino. Paradojas y dilemas vai 
dirixido a profesores e profesoras 
universitarios e aos que teñen a 
universidade como campo de es-
tudo.
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Dona Landra 
no Río Revolto

Autor_Alberto Varela Ferreiro
Editorial_Edicións Xerais 
Ano de edición_2009
Páxinas_40

Contido

No río cada vez hai máis 
porcallada. Plásticos, latas 
ferruxentas, pneumáticos, 
lavadoras… Os animais, 
como a garza, o salmón, a 
lamprea, a troita, o parruliño, 
a libeliña, a lontra ou a doni-
cela estanse afacendo a vivir 
con isto ao redor, pero unha 
masa verde e fedorenta re-
mata coa súa tranquilidade. 
Dona Landra, subida no seu 
carballo, terá que investigar 
quen é ese perigoso mons-
tro. Dona Landra no Río Re-

volto é un álbum, escrito e 
debuxado por Alberto Va-
rela Ferreiro, que aborda o 
tema da contaminación nos 
ríos. Ferreiro continúa así a 
serie de álbums ecoloxistas 
protagonizada por dona 
Landra, que estreou o ano 
pasado con Dona Landra 

contra a Lapa.

A dama da Luz

Autor_Agustín Fernández Paz
Editorial_Edicións Xerais
Ano de edición_2009
Páxinas_40

Contido

O avó de Marta garda un 
segredo na súa memoria. 
Un enigma que fala de lu-
gares misteriosos, como a 
Casa do Outeiro ou a mítica 
illa de San Brandán; e de se-
res estraños, como a Dama 
da Luz ou o Home das Som-
bras, habitantes ámbolos 
dous da cidade cando esta 
era moi distinta, sen coches 
e sen xente con présa. Un 
día, algo especial sucede...

Marta coñecerá, por %n, o 
sorprendente segredo do 
seu avó, unha historia que 
a levará a descubrir todas 
as marabillas que a roda da 
vida nos pon diante.

Baldras, o xigante

Autora_ Iolanda Eiras 
Editorial_Edicións Xerais
Ano de edición_2009
Páxinas_40 (Contén versión musicada do conto)

Contido

Xulián oe que un xigante 
está achegándose á vila; uns 
din que traga lume, outros 
que é vermello, que é verde, 
que pisa tan %rme que re-
tumba a terra enteira… Mais 
Xulián, que de maior quería 
ser investigador, pensa que 
os xigantes non existen e 
para demostralo vai na súa 
procura. Porén, cando o ten 
diante queda abraiado polo 
que ve.

Baldras, o xigante é un ál-
bum sobre a amizade e a 
diferenza. O volume inclúe 
un CD no que a autora na-
rra o conto sobre un fondo 
musical composto tamén 

por ela.
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Cuentos cortos
para dormir III

Autores_ Beatriz Doumerc e
               Pedro María García Franco
Editorial_Bruño
Ano de edición_2008
Páxinas_541

Contido

Antes de durmir, os máis 
pequenos poderán gozar 
con algúns títulos, como “La 
maga Colasa y el globo”, “El 
Gato con patines”, “El casca-
bel salvador”, “La princesita 
bombera” ou “La oreja de 
Pompón”. 

Un conto para cada noite 
e unha historia para cada 
sono.

Trátase dunha manchea de 
historias, divertidas, tenras 
e emocionantes; todas elas 
fantasticamente narradas e 
retratadas por autores e ilus-
tradores con grande creto 
no mundo infantil español. 
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libros

Juana 
Vázquez 

Silva
recomenda

Título_ Porgy and Bess  
Autor_George Gershwin 
           (adaptación de Joan De Deu Prats)

Editorial_Kalandraka
Ano de edición_2008

Título_A la sombra del olivo
Autoras_Ha%da Favret e 
              Magdeleine Lerasle 
Editorial_Kókinos
Ano de edición_2005

Título_Los cuentos en la Radio
Autores_ Varios 
              (adaptación de Carmen Vázquez) 

Editorial_RTVE-Música
Ano de edición_2007

LIBROS PARA ESCOITAR

De sentido común é potenciar o 
uso dos outros cinco que algúns 
temos a sorte de gozar. Pensan-
do nun en particular e na urxente 
necesidade de educar na escoita, 
aí van catro propostas para ler co 
oído:

Contos que se converteron en bos 
cantos e logran así encantar os 
máis pequenos, co valor engadido 
de que a miúdo os conducen cara 
ás historias que os inspiraron.

O achegamento a unha ópera que 
os introduce dun xeito sorpren-
dente e agarimoso nos sons do 
blues e do jazz, aos que acompa-
ña un libreto adaptado e ilustrado 
con acerto.

A posibilidade de sumarse aos 
cantos infantís doutras culturas, 
cunhas melodías e acentos moi 
distintos aos nosos, mentres que 
os ollos pasean por grafías desco-
ñecidas e suaves ilustracións.

Por último, a oportunidade de que 
vivan eles unha experiencia nova 
e nós unha chea de nostalxia: os 
contos da radio, nunha edición 
que recupera o seu son marabi-
lloso e na que o libro... parece que 
está de máis.

Título_Contos en cantos  
Autora_Almudena Janeiro 
Editorial_OQO
Ano de edición_2008
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UP

Ano_2009
Nacionalidade_USA
Xénero_Animación, comedia, aventuras
Duración_95 min.
Dirección_Pete Doctor
Guión_Bob Peterson e Pete Docter, 
baseado nun argumento de Bob 
Peterson, Pete Docter e Tom Mc-
Carthy
Música_Michael Giacchino

Sinopse

Esta comedia, de Disney e Pixar, 
conta a vida de Carl Fredricksen, 
un vendedor de globos de 78 
anos, que consegue levar a cabo 
o seu soño ao enganchar miles de 
globos á súa casa e saír voando en 
dirección a Sudamérica. O home 
descobre demasiado tarde que o 
maior dos seus pesadelos embar-
cou tamén na viaxe: un optimista 
explorador de oito anos, chamado 
Russell.

Vida de un estudiante

Ano_1973
Nacionalidade_USA
Xénero_Drama
Duración_105 min.
Titulo orixinal_ The Paper Chase
Dirección_James Bridges 
Guión_James Bridges e John Jay Os-
born Jr.
Música_John Williams
Fotografía_Gordon Willis

Sinopse

James é un alumno de Dereito 
que asiste ás clases do estrito pro-
fesor Kings%eld. Axiña se namora 
de Susan, a %lla deste docente. 
O universitario deberá loitar por 
manter o amor da súa vida e non 
descentrarse dos estudos, pero 
o disciplinado profesor non lle 
porá as cousas nada doadas, sobre 
todo cando descobre que é mozo 
de Susan.

O %lme foi acredor dun Óscar ao 
mellor actor secundario e o guión 
e o son propostos para o premio.

W W W.

www.insercionlaboral.net/

É a páxina do Observatorio Uni-
versitario de Inserción Laboral. 
Constitúe unha valiosa ferramenta 
para profesionais ou especialistas 
interesados nos estudos sobre o 
mercado de traballo destes titula-
dos.

www.educasites.net

Os estudantes poden atopar aquí 
recursos gratuítos, como traballos 
escolares e titoriais, programas, 
links, trucos para ordenador, técni-
cas de estudo, novidades, historia 
da educación, etc.

www.educaguia.com

Trátase dun portal de recursos 
educativos que inclúe informa-
ción sobre actualidade, asocia-
cións, boletíns o%ciais, intercam-
bio de materiais, cursos e másters, 
ofertas e demandas de emprego, 
consultorio psicopedagóxico para 
pais, profesores e alumnos, tradu-
tor, etc. 

www.mansioningles.com

Oferta cursos de inglés multime-
dia, totalmente de balde e con 
tres niveis: iniciación, básico e in-
termedio. Os ditos cursos van di-
rixidos a persoas de fala hispana 
e empregan unha metodoloxía 
audiovisual que incorpora imaxes 
relacionadas co contexto, sons e 
otros elementos multimedia. Ta-
mén achegan un gran número de 
exemplos, explicacións gramati-
cais e exercicios interactivos, coas 
correspondentes solucións.


