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REVISTA AULES
La revista AULES, vol ser un mitjà participatiu pels alumnes que tinguin afany
d’escriure les seves vivències, sempre que siguin d’interès general. Així com
una ampliació de la tasca docent dels conferenciants. La revista s’envia per
correu postal al domicili de cada soci.
Es publiquen tres revistes cada any una per cada trimestre lectiu, a les quals
s’adjunta el programa de conferències de cada trimestre.
Per la confecció de la revista col·laboren l’equip de redacció i el consell de
redacció.
L’equip de coordinació elabora el programa de conferències i l’equip de
redacció s’ocupa de la publicació.

HISTÒRIA DE LA REVISTA
El 1996 les AULES-AUGGBCN, decideixen editar un butlletí de petit format
amb col·laboracions d'alumnes, notícies de les Aules, comentaris sobre les
Aules Itinerants. Tot plegat acompanyat del programa d'activitats i conferències
a impartir.
El primer trimestre del curs 1997-98 es decideix editar una revista trimestral de
mida normalitzada amb fotografies intercalades als textos, 24 pàgines que
inclouen el programa que fàcilment es pot extreure.
El Director del butlletí i després de la Revista Aules va ser el Dr. Manuel
Guzman, amb qui ja col·laboraven estretament. Quan el Dr. Guzman va morir,
la Sra. Eulàlia Culell es va fer càrrec de la revista amb la col·laboració dels
membres de la redacció, que la van tirar endavant, intentant millorar-la amb la
col·laboració de professorat i alumnes que trameten els seus treballs.
Actualment la revista Aules està coordinada per l’ Equip de redacció format per
quatre persones i el Consell de redacció.
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