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Editorial

Valoració ELI
Com va dir el poeta, després d'un intens viatge cal 
mirar  enrere  i  observar  les  petjades  que  hem 
deixat,  i,  alhora,  projectar  al  futur  els  nostres 
somnis.

Sí, la revista digital ELI, dins del Projecte Xarxa, ha 
estat una experiència intensa i rica en matisos.

Valorant  de manera molt  sintètica tot  el  procés, 
hem de destacar diferents vessants d'aquest treball 
col·lectiu  inserit  en  l'opció  metodològica 
d'aprenentatge i servei.

En  primer  lloc,  ha  estat  gratificant  la  tasca 
pedagògica  de  projectar  i  treballar,  amb  els 
alumnes,  uns  materials  que  donessin  lloc  als 
continguts de la revista en tots els seus apartats. 
Aconseguir la motivació en aquest procés, i l'interès 
per part dels alumnes de continuar properament en 
aquest  projecte,  ha  estat  un  dels  aspectes  més 
rellevants.

En segon lloc, el disseny i la concreció del projecte 
fins a la seva implementació, ha estat per part de 
l'equip de professores, una activitat engrescadora, 
que ens ha dut a un treball de cooperació ple de 
complicitats.  Com a part molt remarcable d'aquest 
àmbit, cal subratllar l'ambient de treball estimulant 
que  ha  sorgit  entre  les  professores  que  hem 
participat.
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Destacar també la part formativa realitzada en el 
curs, TIC i educació de la ciutadania, postgrau en 
estratègies  didàctiques  d'aprenentatge   i  servei. 
Entre  d'altres  aspectes,  l'aproximació  a  uns 
contextos teòrics i pràctics enriquidors des del punt 
de  vista  metodològic,  i  també  a  compartir 
experiències amb altres projectes desenvolupats en 
altres centres educatius de la comarca, que també 
tenien com a marc general el Projecte Xarxa.

Finalment,  un  dels  aspectes  més  rellevant  és  la 
projecció futura, les perspectives de continuïtat el 
curs  proper,  incorporant  més  persones  i  més 
participació  al  projecte,  i,  impulsant  un  major 
coneixement de la revista ELI en la comunitat.  En 
definitiva, aprofundint en l'aprenentatge i servei.


