NOTA DE PREMSA

UNICEF Comitè Espanyol reconeix 32 centres educatius com
a referents en Educació en Drets d’Infància
Un dels centres reconeguts és el català CEIP Escola Seat de Barcelona

Barcelona, 30 d’octubre de 2017.- 32 centres educatius de diverses comunitats autònomes
rebran aquesta any el reconeixement com a Centre Referent en Educació en Drets i Ciutadania
Global, en la primera edició d’aquesta nova iniciativa d’UNICEF Comitè Espanyol.
“Estem molt contents per haver posat en marxa aquesta nova iniciativa que reconeix
l’extraordinària tasca d’aquests centres en la integració dels drets de la infància en el seu projecte
educatiu, i els seus esforços per fer dels drets de la infància una realitat dia a dia”, destaca
Ignacio Guadix responsable d’Educació d’UNICEF Comitè Espanyol.
Aquesta acció s’emmarca dins de la col·laboració d’UNICEF amb les Conselleries d’Educació per
impulsar l’educació en drets d’infància tal i com marca la Convenció sobre els Drets de l’Infant i
com una de les aportacions al Pacte estatal per l’Educació.
La convocatòria dels reconeixements, de caràcter anual, està obert a tots els centres d’educació
infantil, primària i secundària, ja siguin públics, privats o concertats, reconeguts com a oficials
per la Conselleria d’Ensenyament i/o el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. La iniciativa té com
a finalitat impulsar i reconèixer l’esforç dels centres educatius per dur a terme projectes 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 en diversos països del món, el
treball educatiu amb enfocament de drets és clau. Afavoreix que els alumnes prenguin
consciència dels seus drets i responsabilitats, i que en els centres educatius s’impulsin estratègies
de protecció participatives. A més, involucra tota la comunitat educativa en accions que permeten
que els alumnes es desenvolupin com a ciutadans conscients i responsables, capaços de
contribuir en la seva pròpia millora, la de la seva comunitat, i per extensió, la de la societat.
La implicació de la comunitat en la promoció i defensa dels drets de l’infant és, per tant, clau. En
el seu paper com a garants dels drets dels infants, els centres educatius tenen responsabilitats
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. Aquells reconeguts com a Centres Referents han
decidit, a més, donar un pas més i convertir-se en models d’implementació de l’educació en
drets.

Un dels 32 centres reconeguts, l’únic a Catalunya, ha estat el CEIP Escola Seat de Barcelona.
Aquest centre ha estat reconegut per la seva tasca educativa que fomenta el diàleg com a eina
de treball per a la motivació dels aprenentatges, la resolució de conflictes i la prevenció de la
violència. També com a impulsor de l’educació en drets d’infància des de la mateixa direcció,
permetent que els drets dels nens i les nenes es coneguin i es visquin en el dia a dia de l’escola.
En la primera edició de la convocatòria han estat reconeguts els següents 32 centres educatius,
de 10 comunitats autònomes:
Andalusia: CEIP Príncipe Felipe (Umbrete, Sevilla); IES José Martín Recuerda (Motril,
Granada); CEIP Virgen de la Antigua (Almuñecar, Granada); EIM Triquitraque (Puerto Real,
Cádiz).
Aragó: EI Comarca de los Monegros (Sariñena, Huesca); CEIP Ramón y Cajal (Alpartir,
Zaragoza); IES Sierra de Guara (Huesca); EEI la Cantera de Tierz (Tierz, Huesca); EEI Xiquets
(Fraga, Huesca); IES Lucas Mallada (Huesca).
Castella La Manxa: IES Maestro Juan Rubio (La Roda, Albacete);
Canàries: IES Las Salinas (Lanzarote).
Catalunya: CEIP Escola Seat (Barcelona).
Cantàbria: CEIP Portus Blendium (Suances); IES El Alisal (Santander)
Comunitat Valenciana: Colegio Rivas Luna (La Eliana, Valencia); IES Cabo de la Huerta
(Alicante).
Castella i Lleó: CEIP Ciudad de los Niños (Villamayor, Salamanca); CEIP Fray Juan de la Cruz
(Segovia); CEIP Infantes de Lara (Soria); CEIP Kantic@Arroyo (Arroyo de la Encomienda,
Valladolid); CEIP Marqués de Santillana (Carrión de los Condes, Palencia); CEIP Pablo Picasso
(Carbajosa de la Sagrada, Salamanca); CEIP Pedro I (Tordesillas, Valladolid); Colegio Centro
Cultural Vallisoletano (Valladolid); Colegio Divina Providencia (Zamora); Colegio La Salle
(Palencia); Colegio Nuestra Señora de la Consolación (Valladolid); Principado de Asturias; CEIP
Príncipe de Asturias (Tapia de Casariego).
Principat d’Astúries: CEIP Príncipe de Asturias (Tapia de Casariego)
Regió de Múrcia: CEIP Andrés Baquero (Murcia); CEIP La Arboleda (Murcia); CEIP Obispos
García-Ródenas (Bullas).
Els actes de lliurament del reconeixement a cada centre educatiu es realitzaran a nivell
autonòmic durant les pròximes setmanes.

Sobre UNICEF:
UNICEF promou els drets i el benestar de tots els infants en tot el que fa. Juntament amb dels
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.
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