
¿Què tenim en compte a POLIÈDRICA a l'hora de 
seleccionar allò que publiquem?

Polièdrica és, alhora, un mitjà de comunicació i un projecte cultural. El seu objectiu és promoure un espai 
de visibilitat per a les pràctiques relacionades amb art i escola, pràctiques artístiques i cultura comuni-
tària, mediació cultural i pedagògica, arteducació i les seves interseccions amb altres àmbits (acció social, 
medi ambient, patrimoni, etc.). De la mateixa manera, també vol visibilitzar els i les agents, administracions 
i institucions que ho fan possible.

A l'hora de seleccionar allò que publiquem tenim en compte la nostra capacitat de producció (som un 
equip petit), que la informació recollida estigui en relació als interessos dels i les nostres lectorxs i que 
s'adapti als nostres criteris editorials.

Volem que la revista en el seu conjunt reflecteixi diversitat de:

Comencem pel més bàsic: Què és Polièdrica?

Com ho fem?

Quins són els nostres criteris editorials?

Prioritzem programes, projectes, accions o publicacions que:

Proposin un protagonisme actiu de la ciutadania (a títol individual, famílies, alumnat, professionals, 
comunitats específiques, col·lectius, etc.)

Estiguin vinculats a qüestions i problemàtiques contemporànies

Donin a conèixer processos de creació col·laboratius i aprenentatges en comú que impulsen la 
reflexió crítica i altres narratives

Tinguin un enfocament innovador i experimental (pel que fa a metodologies, formats, temàtiques i 
agents involucrats)

A qui ens dirigim?

De moment, els i les nostres lectorxs són professionals que desitgen conèixer l'actualitat (en un sentit ampli 
del terme) sobre aquest àmbit de treball i en relació a diferents territoris, així com consultar l'arxiu que des 
de 2013 recull informació sobre activitats professionals com ara programes, projectes, tallers, jornades, con-
vocatòries, etc.

Agents (institucions, administracions, creadorxs, col·lectius, etc.)

Disciplines i àmbits

Contextos de treball (centres educatius, equipaments i institucions, barris, ciutats, etc.) ·

Territoris (diferents ciutats i comunitats autònomes) ·

·

·

·

·

·

·


