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Editorial

Feliç aniversari!
Aquest mes de febrer estem de celebració, ja que 
la revista digital ELI, la revista de l'INS Lliçà, ha fet 
cinc anys. Un lustre! des de la seva creació. 

ELI ha viscut un llarg recorregut des dels seus inicis 
el  febrer  de  2006,  quan,  el  grup  de  professores 
impulsores i els primers alumnes que van participar 
en el projecte, vam penjar el primer número de la 
revista ELI a Internet.

Avui  és  un  bon  moment  per  recordar  la  nostra 
trajectòria, valorar el que s'ha fet i  veure quines 
són les perspectives de futur.

L’inici  del projecte ELI es va produir al  llarg del 
curs 2004-05, quan, des de l’INS Lliçà , un grup de 
professores, vam participar en el projecte Xarxa, 
organitzat  per  la  Fundació  Universitària  Martí 
l’Humà  (FUMH).  Aquest  projecte  pretenia 
incorporar  la  metodologia  de  l’Aprenentatge  i 
Servei,i  alhora,  impulsar  l’ús  de  les  TIC  en  els 
processos d'ensenyament aprenentatge.

A l’hora de dissenyar el projecte ELI, vam partir de 
les següents premisses:

-Anàlisi de l’evolució de l’INS Lliçà, des de la seva 
creació el curs 1995-96 fins a l’actualitat, i de les 
innovacions educatives portades a terme. A partir 
d’aquesta valoració veure les possibles necessitats 
educatives que es poguessin inserir en la filosofia 
de l’APS.

-Estudi  del municipi de provinença dels alumnes. 

Vam  detectar  algunes  deficiències  en  la 
comunicació  entre  els  diferents  actors  de  la 
comunitat educativa i entre aquesta i la resta del 
municipi.

-Vam  valorar  quins  continguts  curriculars  eren 
susceptibles  d’incorporar-se  en  un  projecte  que 
donés  una  resposta  a  aquest  àmbit  de  la 
comunicació, que trobaven deficitari .

Amb aquest plantejament  comencem a organitzar 
un projecte que tingués la finalitat de millorar el 
tema comunicatiu, que fos coherent des del punt 
de vista curricular, utilitzant les TIC en  el procés 
de realització i de difusió. 

Així  doncs,  el  curs  2005-06,  es  va  engegar  el 
projecte  de  revista  digital  ELI,  i  des  de  llavors 
continua en funcionament.

Una  característica  essencial  va  ser  plantejar  ELI 
com un projecte interdisciplinar, i, cada cop hi ha 
més àrees i també persones implicades.

El  contingut  dels  articles  va  des  de  l’àmbit 
geogràfic  més  pròxim:  IES,  municipi,  a  d’altres 
temes d’interès més globals, prioritzant els espais i 
interessos més pròxims als alumnes i a la comunitat 
acadèmica  en  general.  Aquests  continguts  tenen 
relació amb els objectius de les àrees implicades, 
per tant, estan contemplats en les programacions 
curriculars.

Cada mes un nou número de la revista es penja a 
internet, i, aquest febrer, anem pel 51.

Molt treball, entusiasme, motivació..., hem abocat, 
professores  i  alumnes,  en  el  desenvolupament 
d'aquest projecte al llarg d'aquests cinc anys.

Tant el procés de realització de la Revista digital 
ELI com els resultats han estat molt gratificants, i 
el volum de treball, la continuïtat, i la implicació 
en  són  un  bon  exemple  d'aquests  excel·lents 
resultats.

Pel que fa referencia a les perspectives de futur, 
un dels aspectes a remarcar és la continuïtat de la 
revista  digital,  intentant  fer-la  cada  cop  més 
interactiva.

Estem treballant  en potenciar la  col·laboració de 
més Departaments de l'Institut, de fet, la majoria 
ja ho fa, amb participacions més continuades cada 
mes, o amb participacions més puntuals.

Un altre aspecte en el que estem treballant és en la 
difusió de la revista, perquè arribi cada cop més a 
tota la comunitat educativa. 

Aquest curs, aprofitant el cinquè aniversari, tenim 
la  intenció  de  fer  diferents  actuacions  per 
promocionar  la  revista  ELI,  començant  per  les 
actuacions que tenim pensades per realitzar el dia 
de Portes Obertes de l'Institut.

Bé,  només  desitjar  que  les  nostres  propostes  es 
puguin portar a terme, i que la Revista digital ELI 
continuï sent un exemple d'innovació, col·laboració 
i treball ben fet.

Moltes felicitats! !! i Per molts anys!!!


