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Com saben tots els nostres lectors, la revista Apunts és una revista dirigi
da al professional de l'activitat física on es publiquen articles i treballs 
originals que provenen de la docència i de la recerca en l'àmbit de l'acti
vitat física i l'esport. En aquests anys de laboriós treball hem tingut la 
sort de comptar amb la col.laboració de molts autors procedents de dife
rents institucions estatals i internacionals. Així mateix, som conscients 
de l'increment qualitatiu i quantitatiu de lectors que la revista ha tingut 
en els darrers anys i que ens ha servit d'al.licient per impulsar innova
cions, tant en els aspectes formals com de contingut. 
Atenent els suggeriments dels nostres col.laboradors, a partir d'aquest 
any realitzem una sèrie de canvis que queden resumits en: ampliació de 
l'apartat de Miscel.lània (com a novetat, s'inclouen els resums de tots 
els articles en anglès), modificacions terminològiques i ampliació dels 
blocs temàtics. 
L'apartat de Miscel.lània queda estructurat en diversos subapartats, com 
ara: Informació general; Informació de cursos de tercer cicle, con
gressos, seminaris, etc.; Abstracts, que conté els resums en anglès de tots 
els articles; Opinió, que recull la reflexió personalitzada d'autors sobre 
temes específics; Normes de presentació d'originals. 
Els títols dels blocs temàtics mantindran la seva denominació, tret de 
l'àrea de Motricitat Humana que passarà a anomenar-se Ciències aplica
des, l'àrea d'Ensenyament canviarà a Ensenyament i Aprenentatge, i fmal
ment, l'àrea Tècnico-Professional que es denominarà Actualitat Temàtica. 
També cal destacar la introducció d'un nou bloc anomenat Activitats Fí
siques Adaptades creat per encabir aquells articles i treballs relacionats 
amb l'activitat física i les diferents poblacions específiques (discapaci
tats, tercera edat, grups específics, etc.) per tal d'atendre la inquietud so
cial sobre aquesta mena de temes. 
Creiem que aquestes noves aportacions satisfaran els suggeriments que 
tan amablement se'ns han adreçat, mantenint la filosofia de la revista 
quant a la línia acadèmica que sempre hem seguit. 

3 


	039_001_ct01

