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«Fóra illusori pensar que 
el web será participatiu i 
que contribuirá a canviarel 
món sense im aginar que els 

jo c s de poder i de diners no 
comportaran tensions 
i conflictes. E ls usuaris, com  
més va més sol-licitáis i més 
actius, hi tenen alguna cosa 
a dir. I, tot i ser cert que 
están dispersos, aqüestes 
multituds disposen de les 
eines per com unicarse, 
organ izarse i actuar.»

, . .

Francis Pisani 
i Dominique Piotet

La alquimia 
de lac multitudes.
Cómo la web está 
cambiando el mundoTraducció d'Alicia Capel
Col-lecció «Paidós Comunicación». 
Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 
2009,300 p.

La escuela enredada. Formas 
de participación escolar en la 
Sociedad de la Información 
Ángel San Martín

Col-lecció «Comunicación educativa». Editorial 
Gedisa, Barcelona, 2009, 286 p.
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Eiximenis i la seua obra. Material didáctic
Josep Lluís Doménech (coord.)

Col-lecció «Didáctica», núm. 6. Publicacions de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Valéncia 
2009, 127 p.Més enllá deis informes i estudis més convencio- nals i de les propostes entusiástiques sobre les T IC , Ángel San Martín ens convida a una anàlisi critica i reposada sobre l'ús escolar de les tecnologies de la informació i la comunicació. San Martín, professor de Didáctica i Organització Escolar a la Universität de Valéncia, fa un repás exhaustiu sobre la introducció d'aquestes tecnologies a l’escola i s'interroga sobre la seua contribució. Es tracta d'un text molt recomanable per ais qui ja incorporen els recursos tecnològics a l’aula, però també constitueix un aportació interessant per avanzar en la recerca multidisdplinària sobre l'efectivitat de les TIC en l’adquisició del coneixement.

La convivencia escotar. Una mirada 
pedagógica, política y prospectiva 
Laura García i Ramón López

i Serie «Minor», núm. 55. Departament 
I d'Educació Comparada i Historia de l'Educació,
¡ I Iniversilat de Valencia, Valencia, 2010, 222 p.i La necessitat de millorar la percepció social ; de l'educació com  a clau d’un futur sostenible 
i i la creenpa que aquesta és una tasca compartida 
i  d'institucions, mitjans de comunicació, agents i socials, etc., són les linies que travessen aquesta i publicació. L'obra aborda la temática de la convivéncia escolar des d'un triple vessant: el pedagógic, el jurídic i l'exploració deis reptes de futur, tot per tal d’aconseguir una educació de i major qualitat i una escola inclusiva que integre 
i diversitats étniques, socials, económiques o lingtl- 
j  ístiques, i que adapte l'organització i els dissenys i currículars de l'ensenyament obligatori.

Amb motiu del sis-cents aniversari de la mort d'Eiximenis, s’ha éditât aquest material didáctic amb activitats diferenciades per al primer i segon cicle de TESO i per al batxillerat.El material que s’hi proposa permet traballar al voltant de l'obra d'aquest prestigiós intei lectual tan vineulat a la ciutat de Valéncia i conèixer, de la seua m à, la societat valenciana de l'època. Les unitats per nivells es com pleten amb un apartat amb orientacìons per al professorat, una biografia d'Eiximenis i una bon repertori de material gràfic.
n 's jc o r i cO TW ïcrta  i sra-nga™«« *  ¡tenpit*

Interacció comunicativa 
i ensenyament de dengues 
Grup d'Interacció i Ensenyament 
de Llengiies (GIEL)

Universität de Valéncia, Valéncia, 2010. 57? p.Aquest llibre apiega un conjunt d’aportacions que sorgeixen del G IE L , desprès de realitzar un congrès i un seminari en què professionals de tot arreu van intercanviar experiències sobre l’aprenentatge linguistic dins el context actual multilingue. Les més de seixanta contribuerons -cadascuna de les quais escrita en la llengua d’ús deis ponents- es presenten en sis seccions que tracten el plurilinguisme i l'heteroglòssia o l’ús educatiu de les T IC , entre altres, i que volen encabir diversos posicionaments i sensibilitats al voltant de l'aprenentatge de llengües en qualse- vol de les étapes de l'itinerari educatiu.
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