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Editorial

La revista Ciències comença una nova etapa
Equip redactor de la revista Ciències (revista.ciencies@uab.cat)
L'any 2005 la doctora Roser Pintó, directora del
CRECIM, va crear la revista Ciències amb l'objectiu
bàsic de resultar útil al professorat de ciències
d'Educació Infantil, Primària i Secundària. Al llarg
d'aquests vuit anys, l'equip de persones que han
portat la revista ha intentat donar a conèixer al
professorat les experiències didàctiques, els
experiments innovadors i els recursos de tota
mena, generats pel professorat de molts centres
educatius catalans, valencians i balears. També
s’ha procurat donar a conèixer aquelles
aportacions, basades en la recerca i la reflexió,
que podien augmentar la solidesa del nostre treball
didàctic. A més, s’ha pretès ajudar al professorat a
estar al dia dels progressos més rellevants de la
ciència, comptant amb la col·laboració de científics
de primera fila per fer-ho arribar als nostre alumnat.
Finalment, la revista ha mantingut també una
secció amb materials d'interès directament
utilitzables a classe. A cada número publicat, s’ha
fet el possible per posar instruments útils a l'abast
dels lectors.

En aquest punt, l'equip format per Joan Aliberas
i Montserrat Tortosa, que ha portat la revista fins
als darrer número, vol acomiadar-se dels lectors i
dels autors, agraint-los la confiança i el seguiment
que mai no han faltat. En aquest sentit, cal fer un
especial agraïment a l'esforç sostingut dels
múltiples revisors i revisores dels articles, així com
de les persones que s'han encarregat dels
aspectes tècnics. Ha estat una gran satisfacció
poder comptar amb tots ells.
Des d'aquest mateix número 24, la revista
Ciències passa a estar a càrrec d'un nou equip
editor que, amb una nova empenta i noves idees,
modernitzarà i millorarà la revista per seguir sent
útil al professorat de ciències. Entre les novetats
previstes pels propers mesos, hi ha el disseny d’un
nou lloc web que ben aviat estarà enllestit, i que
permetrà un accés més àgil als continguts de la
revista i als números anteriors. La revista també
comptarà ben aviat amb un nou apartat de
comunicació i difusió 2.0 gràcies al nou compte de
Twitter (https://twitter.com/RevistaCiencies), així
com un nou apartat Multimèdia en el que
s’inclouran vídeos científics educatius.

Durant tot aquest temps, la revista ha anat
establint col·laboracions amb diverses institucions, i
ha estat inclosa en diversos índexs de revistes. El
nombre de lectors i subscriptors ha anat creixent,
evidenciant l'interès que desperta entre el
professorat.

D’aquesta manera, l’equip redactor expressa la
seva voluntat i compromís de consolidar i millorar el
projecte, donant així la resposta que les escoles i
instituts del nostre país necessiten. Us esperem a
tots i totes a la revista Ciències.
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