NOTA DE PREMSA

UNICEF Comitè Catalunya reconeix 3 nous
centres educatius referents en Educació
en Drets
En total són 71 els centres reconeguts a tot l’estat espanyol
Madrid/Barcelona 31 d’octubre de 2018.- L’Escola Nou Patufet, de Barcelona, l’Escola Teresa
Altet, de Rubí, i l’Escola dels Encants de Barcelona són els treus nous centres educatius referents
en Educació en Drets d’infància i Ciutadania Global reconeguts el 2018 per UNICEF. Amb aquests
ja són 4 els centres amb aquest reconeixement a Catalunya, i 71 els que hi ha a tot Espanya.
Aquests reconeixements s’emmarquen dins de la col·laboració d’UNICEF Comitè Catalunya amb
la Conselleria d’Educació per impulsar l’educació en drets d’infància, tal i com marca la Convenció
sobre els Drets de l’Infant.
“En el seu paper per garantir els drets dels infants, els centres educatius tenen responsabilitats
concretes, com ara donar a conèixer a l’alumnat els seus drets i orientar l’acció educativa de
manera que protegeixi, defensi i impulsi aquests drets”, destaca la directora de Sensibilització i
Polítiques d’Infància d’UNICEF Comitè Espanyol, Maite Pacheco.
La iniciativa té com a finalitat impulsar i reconèixer l’esforç d’aquests centres educatius per dur
a terme projectes de ciutadania global a llarg termini i incentivar-los en la millora permanent i la
innovació en l’Educació en Drets.
“Per a UNICEF, que desenvolupa programes d’educació en drets i ciutadania en diversos països
del món, el treball educatiu dins d’un enfocament de drets és clau. Afavoreix que en els centres
educatius s’impulsin estratègies de protecció participatives i que els alumnes prenguin
consciencia dels seus propis drets i responsabilitats” explica Quima Oliver, coordinadora d’UNICEF
Comitè Catalunya.
Aquesta iniciativa fa possible que tota la comunitat educativa estigui implicada en accions que
permetin els estudiants desenvolupar-se com a ciutadans conscients i responsables, capaços de
contribuir a la seva pròpia millora, a la de la seva comunitat i per extensió, a la de la societat.
La proposta no seria possible sense la implicació de tota la comunitat educativa en la promoció i
la defensa dels drets de l’infant. Aquells centres reconeguts com a Centres Referents han decidit,
a més, fer un pas endavant i convertir-se en models d’implementació que puguin inspirar altres
centres.
La convocatòria dels reconeixements és de caràcter anual i està oberta a tots els centres
d’Educació Infantil, Primària i Secundària, ja siguin públics, privats o concertats, reconeguts com
oficials per la Conselleria d’Ensenyament i/o el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Els centres
interessants poden trobar més informació a: https://www.unicef.es/educa/centros-referentes

En la segona edició de la convocatòria s’han reconegut 40 nous centres educatius, distribuïts en
12 comunitats autònomes:
Andalusia
CEIP Fantasía (San Fernando)
CEIP Travesuras (Málaga)
Aragó
CEIP La Laguna (Sariñena)
IES Cinco Villas (Egea de los Caballeros)
Canàries
Colegio Sagrado Corazón de Tafira (Las Palmas de Gran Canaria)
Castella-La Manxa
CEIP Barranco Cafetero (Villarrobledo)
Colegio Maristas Champagnant (Guadalajara)
CEIP Virgen del Rosario (Ontígola)
Castella i Lleó
CEIP Antonio Machado (Burgos)
Colegio Compañía de María (Valladolid)
IES Tomás de Aquino (Íscar)
CEIP Europa (La Pedraja de Portillo)
Colegio San Gregorio (Aguilar de Campoo)
IES Pinar de la Rubia (Valladolid)
CEIP Melquiades Hidalgo (Cabezón de Pisuerga)
Colegio Maristas Champagnat (Salamanca)
Catalunya
Escola Nou Patufet (Barcelona)
Escola Teresa Altet (Rubí)
Escola del Encants (Barcelona)
Comunitat Valenciana
CEIB Lysmon San Miguel (San Miguel)
CEI Lysmon II Santa Pola (Santa Pola)
CEIB Lysmon Bigastro (Bigastro)
EI La Murada Lysmon (La Murada)
La Salle (Alcoi)
Extremadura
CEIP Las Américas (Trujillo)
CEIP Cervantes (Moraleja)
Illes Balears
Colegio Agora Portals (Portals Nous – Calviá)
Escola Mata de Jonc (Palma)
La Rioja
CEIP Las Gaunas (Logroño)
Madrid
Colegio Alameda de Osuna (Madrid)
Colegio Joyfe (Madrid)
CEIP Magerit (Parla)
Colegio Alarcón (Pozuelo de Alarcón)
Colegio Mirabal (Boadilla del Monte)
EI El Bosque Encantado (Madrid)
CEE Ponce de León (Madrid)

CEIP Federico García Lorca (Leganés)
Principat d’Astúries
EEI El Texu (Piedras Blancas)
EEI Infanta Leonor (Piedras Blancas)
CEIP Bernardo Gurdiel (Grado)
L’acte d’entrega del reconeixement als 3 nous centres educatius de Catalunya se celebrarà el
pròxim 11 de desembre a la Casa del Mar de Barcelona.
Sobre el reconeixement del Centre Referent en Educació en Drets i Ciutadania Global:
Des de 2017 UNICEF Comitè Espanyol concedeix un reconeixement a aquells centres que hagin
demostrat el seu compromís per incorporar una visió d’Educació en Drets en Infància i Ciutadania
Global al seu projecte educatiu.
La llista completa i bases de la iniciativa, disponibles a www.unicef.es/educa
Sobre UNICEF:
UNICEF promou els drets i el benestar de tots els infants en tot el que fa. Juntament amb els
nostres aliats, treballem en 190 països i territoris per transformar aquest compromís en accions
pràctiques, centrant especialment els nostres esforços a arribar als nens més vulnerables i
exclosos per al benefici de tots els infants, a tot arreu.
Per a més informació:
Laia Ruich, UNICEF Comitè Catalunya.
Tel: 696-390215 // 93-4531782 ext. 2107
E-mail: lruich@unicef.es
Segueix-nos a twitter: @unicef_cat

