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www.ice.deusto.es/rinace/reice

La Revista Electrónica Iberoamericana
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en
Educación (REICE) és la revista oficial
de la Red Iberoamericana de
Investigación sobre Cambio y
Eficacia Escolar (RINACE). Pretén
convertir-se en un lloc de trobada,
debat i discussió de la investigació
sobre temes educatius. Gairebé
sempre recull la investigació de
qualitat en aquests aspectes
realitzada en l'àmbit iberoamericà,
però per proximitat lingüística i
cultural, sovint hi podem trobar
articles d'investigadors espanyols o
portuguesos. També pot ser
interessant per a publicar-hi articles
relacionats amb els temes
esmentats. D'altra banda, hi ha un
volum sencer de la revista que recull
totes les comunicacions del Congrés
Internacional per a l'Eficàcia i Millora
de l'Escola (International Congress
for School Effectiveness and
Improvement - ICSEI) de l'any 2005.

www.infed.org/thinkers/bruner.htm

Jerome Bruner ha fet una profunda
contribució a la nostra apreciació
del procés educatiu i, especialment,
al desenvolupament de la teoria del
currículum. En aquesta pàgina es
reflecteixen la seva tasca, els seus
resultats i plantejaments, i s'hi troben
algunes de les seves aportacions
fonamentals per als educadors de
l'àmbit "no-formal" i "informal" i per
a tots aquells a qui interessi la pràctica
de l'aprenentatge al llarg de tota la
vida. La pàgina recull un article sobre
Bruner i els vincles entre la seva vida
i la seva tasca, que ja podem
considerar històrica: Smith, M.K.
(2002) 'Jerome S. Bruner and the
process of education'. S'hi pot trobar,
per tant, més informació sobre el
pensador a qui s'ha entrevistat en
aquesta primera revista, així com una
entrada a un lloc web per educadors
i intel·lectuals en general, interessats
en el treball col·laboratiu i la conversa
participativa.

www.ivjornadasdesarrollo.com

Les "IV Jornadas de Desarrollo
humano y Educación" han estat un
espai de diàleg i de debat sobre els
problemes teòrics, metodològics i
tècnics que planteja la societat en
canvi per a la formació i
desenvolupament de les noves
generacions. La participació
d'experts de reconegut prestigi
internacional en els seus àmbits
respectius avala la qualitat i el bon
nivell d'aquestes Jornades. Els articles
de referència d'"Educació pel
Desenvolupament" i les ressenyes
de llibres, de temàtica diversa i de
valor desigual, posen de manifest
les tendències i els debats actuals
sobre aquesta problemàtica.

www.fuhem.es/portal/areas/
paz/EDUCA

El portal "Educa en la Red. Recursos
de Educación para el desarrollo en
Internet permet accedir, d'una forma
ràpida i senzilla, a multitud de
recursos (informes, articles, imatges,
recursos didàctics, bibliografies,
en l laços)  sobre conf l ictes
internacionals, desenvolupament i
cooperació. Resulta especialment
recomanable, donada la temàtica
del present monogràfic, l'aportació
del professor Rafael Grasa -
P ro f e s s o r  d e  R e l a c i o n s
Internacionals de laUniversitat
Autònoma de Barcelona, membre
de l'Associació Catalana de
Professionals per a la Cooperació
i president de la Federació Catalana
d'ONGDs-, que porta per títol
"Educar para el Desarrollo en época
de crisis y relativismos: retos,
perspectivas y propuestas".
[www.fuhem.es/portal/areas/
paz/EDUCA/arti6.htm]
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