
La revista de la Societat Catalana de Tecnologia

A questa nova revista s’ha plantejat com a mitjà de

difusió dels avenços i de l’estat de l’art en els dife-

rents àmbits de la tecnologia, tant en recerca com en des-

envolupament i aplicacions. D’altra banda, es pretén

abordar la problemàtica existent en l’ensenyament de la

tecnologia i recollir propostes innovadores o experièn-

cies realitzades en aquest àmbit.

La revista s’organitza bàsicament en dues seccions.

La primera, «La tecnologia avui» està orientada a publi-

car algunes de les conferències realitzades a l’Institut

d’Estudis Catalans, organitzades per la SCT. La segona

secció, «Educació tecnològica», recull les activitats, re-

flexions o estudis realitzats a l’entorn de l’ensenyament

de la tecnologia, principalment en l’àmbit de l’ensenya-

ment secundari. Atès que el camp de la tecnologia és

molt ampli, es pretén que els articles siguin entenedors

per a tots els lectors, sigui quin sigui el seu camp d’es-

pecialització dins la tecnologia, sense perdre per això el

rigor científic que la Societat ha d’oferir.

A més d’aquestes seccions, l’apartat «Actualitat»

ofereix informació sobre les activitats realitzades dins

l’àmbit de la tecnologia, i en especial les realitzades a la

mateixa SCT, així com altra informació que pot ser d’in-

terès per als professionals de la tecnologia, tant en re-

cerca, com en desenvolupament tecnològic o ensenya-

ment. Per aconseguir el màxim ressò del que es fa en

tecnologia a Catalunya, aquesta revista incorporarà

també informació d’activitats aportades pels propis lec-

tors.

Cada número inclourà també el punt de vista d’un

professional del món de la tecnologia, a través d’una en-

trevista.

Es preveu inicialment l’edició d’un mínim d’un

número anual. Aquest primer número es presenta

també en format paper, però seguint la tendència ac-

tual de publicar electrònicament per poder donar una

difusió més àmplia de la revista, i tal com preveu el

mateix Institut en el seu programa d’actuacions de

futur, en el seu moment podria tenir únicament for-

mat electrònic.
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