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Editorial. 
Fent camí cap a la difusió de la recerca i la innovació

Amb el tercer número de la revista Innovib feim una passa més per a consolidar un mitjà propi
per a la difusió de la recerca-acció i la innovació en els centres educatius de les Illes Balears.

Us  presentam  setze  articles  signats  per  cinquanta-quatre  professionals  de  l’educació  i
emmarcats  en  quatre  nivells  educatius:  sis  articles  es  refereixen  a l’educació  infantil,  un a
primària, cinc a l’educació secundària i tres estan signats per investigadors de la universitat
(equips de recerca i doctorands).

S’analitzen  temàtiques  tan variades com l’assessorament  entre iguals,  l’anàlisi  de sistemes
educatius internacionals, mediació i aprenentatge, noves tecnologies, lectura, plans de millora,
mobilitat i sostenibilitat, comunicació família-escola, teatre, ètica i ciutadania, entre d’altres.

Un dels  components  fonamentals  per  a  la  professionalització  dels  docents  és  comunicar  i
compartir, des d’una perspectiva científica, els treballs pedagògics desenvolupats en el marc de
la seva tasca docent i investigadora. La revista, des dels seus orígens, s’ha proposat ésser una
plataforma per compartir el coneixements, propera als centres educatius, amb la intenció de
contribuir a la millora del sistema educatiu a casa nostra.

Des d’aquí volem animar tots els docents de les Illes Balears a publicar les seves experiències i
recerques.  Obrim  les  portes  d’Innovib  a  la  comunitat  educativa,  perquè  tots  els  membres
d'aquest  gran  col·lectiu  –i  no  només  els  docents–  coneguin  i  participin  plenament  de  la
transferència de coneixements que facilita la col·laboració: els resultats de la recerca que els
ensenyants i els experts duen a terme a partir d'experiències concretes reverteixen en la millora
de tot el sistema educatiu.  Oferim les pàgines d'Innovib a tots els membres de la comunitat
educativa de les Illes Balears perquè sigui un mitjà més que permeti aquesta transferència tan
necessària com eficaç.

El consell editorial vol agrair la bona tasca de la la Sra. Rosa Maria Guerrero, coordinadora
editorial de la revista des que es va crear i que, per motius personals, ha de deixar la tasca a
partir del proper número. Et desitjam, Rosa, molta sort en aquesta nova etapa.
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