Sol·licitud d’articles per a un monogràfic temàtic Autumn 2012
(Termini enviament: 10 de octubre de 2012)

Tema: Experiències pedagògiques, innovació i investigació en àmbits
educatius universitaris
Coordinador: Eloy López Meneses, Universidad Pablo Olavide, Sevilla
(elopmen@upo.es)

@tic. revista d’innovació educativa convida a l'enviament d'articles per a la
realització d'un volum especial sobre experiències pedagògiques, innovació i
investigació en àmbits educatius universitaris.
Els articles han d'acollir-se a una de les àrees temàtiques que s'expliquen a
continuació:
1. Innovació pedagògica i Qualitat en la Universitat
Experiències educatives noves, bones pràctiques, reflexions, aportacions
docents i investigadores sobre la praxi educativa i millora de la qualitat
en la Universitat.
2. Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en contextos
formatius
L'impacte de les Noves Tecnologies en nivells educatius i formatius en
els àmbits formal, no formal i informal des de totes les perspectives i
aproximacions paradigmàtiques: reflexions, experiència i investigació.
3. Educació i Promoció de la Salut, Qualitat de Vida i Medi
Ambient
Aportacions teòriques, històriques, comparatives, didàctiques i
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investigadores a l'Educació i Promoció de la Salut en els àmbits Públic,
Educatiu i Laboral, millora de la Qualitat de Vida de les persones i
sostenibilitat mediambiental.
4. Educació i Societat: Innovacions en el Segle XXI
Reflexions, experiències i investigació aplicada respecte a la Formació,
l'Educació i el Treball Social: treball social, educació social, animació
sociocultural, desenvolupament comunitari, cooperació per al
desenvolupament, estudis de gènere i igualtat, educació i formació de
persones adultes.
Instruccions per a l'enviament d'articles
L'article hauran d'enviar-ho a través de la web: http://www.uv.es/attic. Allí,
hauran de crear un compte d'usuari i contrasenya
Tutorial: http://www.uv.es/attic/tutoriales/autores.pdf
Per favor, seguisquen les instruccions que allí s'ofereixen. El manuscrit haurà
d'estar en format Microsoft Word (.doc), RTF o Open Office (.odt).
L'article pot estar escrit en espanyol, anglès o català. Ha d'estar a paràgraf
simple, Arial 11, espai anterior 6 i posterior 0 sense indentar. Les notes a peu
de pàgina i bibliografia han d'estar en Arial 9.
Tots els enviaments seguiran un procés de revisió cega per parells.
Normes d'edició:
http://ojs.uv.es/index.php/attic/about/submissions#authorGuidelines
Dates importants:
Fi d'enviament d'articles per a la seua avaluació: 10 d'octubre de 2012
Per a més informació sobre aquest monogràfic així com sobre les instruccions
de format els remetem a l'adreça: http://www.uv.es/attic
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