NORMES DE PUBLICACIÓ
Preparació dels manuscrits
Els articles han de fer referència a qualsevol dels temes de
les seccions de la revista per a qualsevol nivell d’educació, des
de primària fins a l’educació universitària. Han de ser inèdits i
han d’estar escrits en català, tot i que també es publicaran articles en castellà, francès, portuguès, italià i anglès, si l’autoria és
de persones de fora de l’àmbit de la llengua catalana.
Els treballs han de tenir una extensió màxima de 25.000 caràcters sense espais i han de ser escrits amb un espaiat d’1,5 i
han de tenir el nombre de caràcters amb espais especificat en
cadascuna de les seccions de la revista. El text ha d’estar en
format Microsoft Word i lletra Times New Roman de cos 12.
La primera pàgina ha de contenir el títol del treball, el nom o
noms dels autors i el centre o centres de treball, un resum de
500 caràcters (incloent-hi espais) i cinc paraules clau. El títol, el
resum i les paraules clau han d’anar seguits de la seva versió
en anglès. Cal enviar també l’adreça postal dels autors o la del
centre de treball per poder enviar-los el número de la revista en
què han participat.
Els articles han d’anar acompanyats de fotografies i imatges
en color que il·lustrin el contingut del text. L’article haurà de
contenir fotografies en color del treball a l’aula, dels muntatges
dels experiments o altres fotografies relacionades amb el contingut. També han de contenir gràfics, esquemes, dibuixos i treballs o produccions dels alumnes que il·lustrin i facin més
comprensible el contingut del text. Les il·lustracions han de
portar títol (peu d’imatge) i cal indicar on cal situar-les dins
l’article. Les fotografies i imatges s'han d'enviar en arxius separats en format .tif o .jpeg (resolució mínima: 300 píxels/polzada) i, si es tracta de gràfics, en Excel o Corel Draw.
L’article ha d’estar estructurat en diferents apartats. Els autors han de seguir les normes recomanades per la IUPAC a
l’hora d’anomenar els composts químics i utilitzar el sistema
internacional d’unitats. És convenient el fet d’assenyalar 3 o 4
frases de l’article que es destacaran amb una lletra més
gran i de color en l’article maquetat.
Les referències bibliogràfiques han d’anar al final del text, escrites com els exemples següents:

Per a llibres:
VILCHES, A.; GIL, D. (2003). Construyamos un futuro sostenible: Diálogos de supervivencia. Madrid: Cambridge University Press.
Citació en el text: (Viches i Gil, 1994).

Per a articles:
SARDÀ, A.; SANMARTÍ, N. (2000). «Ensenyar a argumentar científicament: un repte de les classes de ciències». Enseñanza de las
Ciencias, vol. 18, núm. 3, p. 405-422.
Citació en el text: (Sardà i Sanmartí, 2000).

Per a documents digitals (webs):
OCDE (2006). PISA 2006 [en línia]: Marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en Ciencias, Matemáticas y Lectura. París:
OCDE. <http://www.oecd.org/dataoecd/59/2/39732471.pdf>
[Consulta: 11 setembre 2013].
Per a altres exemples, consulteu un número recent de la revista.
Al final de l’article ha de constar una breu ressenya professional i una fotografia de les persones autores de l’article. Cada
ressenya ha de contenir el nom i cognoms, càrrec, centre de
treball, camp principal en el qual desenvolupa la seva tasca i
correu electrònic (màxim de 400 caràcters amb espais). Cal enviar els arxius de les fotografies de carnet dels autors en format
.tif o .jpeg (resolució mínima: 300 píxels/polzada).

Enviament d’articles
Els articles han de ser enviats per correu electrònic a l’adreça
següent: EduQ@iec.cat.

Revisió dels articles
Els articles seran revisats per tres experts. Els articles revisats i enviats als autors hauran de ser retornats als editors en el termini màxim de 10 dies. Sempre que sigui
possible, les proves de maquetació seran enviades als autors
abans de la seva publicació.

SECCIONS
ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS
Articles que revisen i posen al dia continguts propis de la disciplina o en
relació a altres àmbits del coneixement, i que faciliten i promouen un
ensenyament actualitzat de la química.

APRENENTATGE DE CONCEPTES I MODELS
Articles que tracten sobre conceptes i models químics, des del punt de
vista de les concepcions alternatives dels alumnes i les dificultats d’aprenentatge conceptuals, així com les estratègies didàctiques per a l’elaboració i l’aplicació dels models químics a l’aula.

CURRÍCULUM, PROJECTES I UNITATS
Presentació i anàlisi dels currículums de química de diferents països, de
projectes curriculars i unitats i seqüències didàctiques.

DIVULGACIÓ DE LA QUÍMICA
Articles que presenten temes d’actualitat química amb caràcter divulgatiu i que posen de manifest les relacions de la química amb la societat i
altres àmbits del coneixement o bé presenten activitats i experiències de
caire divulgador de la química adreçades a l’alumnat o al públic en general.

ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES
Presentació i anàlisi d’enfocaments i estratègies didàctiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la química: modelització, indagació, resolució de problemes, treball cooperatiu, avaluació, etc.

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Propostes i investigacions sobre la formació inicial i en actiu del professorat de química i ciències en general que contribueixin al seu desenvolupament professional.

HISTÒRIA I NATURALESA DE LA QUÍMICA
Articles sobre la història i la naturalesa de la química i sobre l’interès didàctic d’aquestes disciplines en l’ensenyament de la química. Activitats
per treballar aspectes de la naturalesa de la ciència.

INNOVACIÓ A L’AULA
Articles que descriuen la planificació i l’experimentació a l’aula d’experiències didàctiques de caràcter innovador. La secció pretén ser un espai
per compartir experiències d’aula.

LLENGUATGE, TERMINOLOGIA I COMUNICACIÓ
Articles relacionats amb l’aprenentatge de les habilitats comunicatives
(llegir, escriure i parlar) en relació amb l’aprenentatge de la química. I
també sobre el llenguatge i la terminologia científics.

NOVES TECNOLOGIES
Articles relacionats amb la utilització de les noves tecnologies en l’ensenyament de la química: simulacions, ús d’Internet, mitjans audiovisuals,
laboratoris virtuals, experiències amb equips de captació de dades, etc.

QUÍMICA EN CONTEXT
Articles que presenten contextos rellevants –de la vida quotidiana, tecnològics, industrials, socials, mediambientals, de salut o culturals– que
puguin ser presos com a punt de partida per a un ensenyament de la
química en context i per promoure l’alfabetització científica.

QUÍMICA, EDUCACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT
Articles que facin palesa l’estreta de relació entre la química i els aspectes del medi ambient, i temàtiques mediambientals d’actualitat des
d’una vessant química, així com propostes educatives per a la sostenibilitat

RECERCA EN DIDÀCTICA DE LA QUÍMICA
Articles que difonguin investigacions didàctiques d’utilitat per a la millora de l’ensenyament de la química. Descripció i resultats d’experiències didàctiques que hagin estat avaluades de forma qualitativa o
quantitativa.

RECURSOS DIDÀCTICS
Articles que presentin qualsevol tipus de recurs i material didàctic per a
l’ensenyament de la química. Poden incloure, entre d’altres, audiovisuals, jocs, visites, textos dels mitjans de comunicació, etc.

TREBALL EXPERIMENTAL
Articles sobre diferents tipus de treballs pràctics experimentals: demostracions, experiències interpretatives, aprenentatge de tècniques, investigacions, etc.

TREBALLS DE RECERCA DELS ALUMNES
Articles descriptius de treballs de recerca dels alumnes dins l’àmbit de
la química. En aquesta secció, els alumnes són els autèntics protagonistes.

