
  
Escull la teva ubicació:

La meva portada

Argentina Australia Brasil Chile Colombia Ecuador 

Espainia - Euskadi España Espanya - Catalunya Estados Unidos Italia

México Perú United Kingdom United States Venezuela

Què està passant ara?

#associació
#educació

Nota de premsa Política de privacitat
2014 - fet a Barcelona i Buenos Aires

Usuari: 

Contrasenya: 

Entrada Entrar amb el Facebook
Usuari o contrasenya incorrectes!

Notícies relacionades

1

L'Associació Antisida demana incloure educació
sexual al currículum acadèmic de primària

L'Associació Antisida de Lleida demana que l'educació sexual s'inclogui al currículum
acadèmic dels menors de 14 anys. Segons l'Associació, busquen informació perquè
no la tenen o no la tenen a l'abast.La gerent d'Antisida, Anna Rafel, considera que cal
que l'educació sexual i afectiva s'inclogui a les escoles, ja a la primària, com
recomana l'ONUSIDA perquè "s'està fent educació sexual però tard".

L'Associació Antisida de Lleida demana que l'educació sexual s'inclogui al currículum
acadèmic dels menors de 14 anys. Ara, només es fan xerrades a partir de tercer
d'ESO, i no en tots els centres educatius.

Segons ha explicat a Ràdio Lleida, l'Associació creu que això és del tot insuficient i,
més, veient les consultes, tant bàsiques, que els estan fent els joves sobre l'ús del
preservatiu. "Si es trenca el preservatiu em puc quedar embarassada?", "funciona la
marxa enrere?", són alguns dels dubtes que traslladen els joves de més de 14 anys a
Antisida.
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El seu president, Joan Fibla, diu que són preguntes molt elementals, per aquestes
edats, que només es poden atribuir a una manca d'educació sexual. Assegura que
"són preguntes que van des del més elemental, com la utilització del preservatiu, les
primeres vegades o si he tingut un contacte sexual si em puc quedar embarassada o
no" i afegeix que són molt bàsiques "malgrat tota la informació que tenen, les
imatges, els documents o el Facebook, les preguntes que fan són les de sempre".

 

Atén 4 cops més de joves

Antisida ha atès, l'últim any, més de 2.800 joves majors de 14 anys a la ciutat de
Lleida. Són un 200% més que l'any anterior. Segons l'Associació, busquen informació
perquè no la tenen o no la tenen a l'abast.

La gerent d'Antisida, Anna Rafel, considera que cal que l'educació sexual i afectiva
s'inclogui a les escoles, ja a la primària, com recomana l'ONUSIDA perquè "s'està
fent educació sexual però tard".

#associació #educació #Antisida
 Veure article complet
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Bauzá, al Parlament: "Educació de qualitat,
pública i en català no és el nostre model"

I ha afegit: "Si volem una educació de qualitat l'hem de fer entre tots, però educació
de qualitat, pública i en català no és el nostre model". El president del Govern Balear,
José Ramón Bauzá, ha sorprès aquest matí al Parlament quan, per deixar clar que el
seu model educatiu no passa per l'educació en català, ha assegurat que "l'educació
de qualitat, pública i en català no és el nostre model".

El president del Govern Balear, José Ramón Bauzá, ha sorprès aquest matí al
Parlament quan, per deixar clar que el seu model educatiu no passa per l'educació en
català, ha assegurat que "l'educació de qualitat, pública i en català no és el nostre
model". La sentència arribava després d'acusar els partits de l'oposició de defensar la
immersió lingüística en català i d'intentar confondre la millora de la qualitat educativa
amb l'ensenyament en català. "No volen parlar de res que no sigui de l'aplicació
idiomàtica", ha retret al portaveu de MÉS, Biel Barceló. I ha afegit: "Si volem una
educació de qualitat l'hem de fer entre tots, però educació de qualitat, pública i en
català no és el nostre model".

Les paraules de Bauzá han provocat la reacció immediata de la portaveu socialista,
Francina Armengol, que ha considerat "penós" i "dramàtic" que el president intenti
crear, segons ella, un conflicte lingüístic, i li ha recordat que el TIL només és un dels
problemes i que la majoria estan més vinculats a les retallades que ha aplicat el
govern. Barceló havia retret al president les xifres de la mateixa conselleria
d'Educació que apunten a un fort augment de la conflictivitat i de l'absentisme a les
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aules i les ha vinculat a les retallades del govern. Tant l'ecosobiranista com la
socialista han tornat a demanar la dimissió de la consellera d'Educació, Joana Maria
Camps, i han considerat una "rectificació" l'anunci de flexibilitzar l'aplicació del TIL.

Però, malgrat que la crítica de l'oposició s'ha centrat a advertir que les retallades del
Govern Balear estan empitjorant la qualitat educativa, el president ha optat per
centrar el seu discurs en la defensa del trilingüisme, en contraposició a la immersió
lingüística en català. Bauzá també ha insistit a defensar que la voluntat de l'executiu
és millorar la qualitat educativa i que les polítiques del govern no es poden avaluar
encara sinó que s'ha de fer a mitjà i llarg termini.

#president #Govern Balear #educació #qualitat #Bauzá
 Veure article complet
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L'Associació Antisida demana incloure educació
sexual al currículum acadèmic de primària
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Auto-ResumL'Associació Antisida de Lleida demana que l'educació sexual s'inclogui al
currículum acadèmic dels menors de 14 anys. Segons l'Associació, busquen
informació perquè no la tenen o no la tenen a l'abast.La gerent d'Antisida, Anna
Rafel, considera que cal que l'educació sexual i afectiva s'inclogui a les escoles, ja a
la primària, com recomana l'ONUSIDA perquè "s'està fent educació sexual però
tard".

L'Associació Antisida de Lleida demana que l'educació sexual s'inclogui al currículum
acadèmic dels menors de 14 anys. Ara, només es fan xerrades a partir de tercer
d'ESO, i no en tots els centres educatius.

Segons ha explicat a Ràdio Lleida, l'Associació creu que això és del tot insuficient i,
més, veient les consultes, tant bàsiques, que els estan fent els joves sobre l'ús del
preservatiu. "Si es trenca el preservatiu em puc quedar embarassada?", "funciona la
marxa enrere?", són alguns dels dubtes que traslladen els joves de més de 14 anys a
Antisida.

El seu president, Joan Fibla, diu que són preguntes molt elementals, per aquestes
edats, que només es poden atribuir a una manca d'educació sexual. Assegura que
"són preguntes que van des del més elemental, com la utilització del preservatiu, les
primeres vegades o si he tingut un contacte sexual si em puc quedar embarassada o
no" i afegeix que són molt bàsiques "malgrat tota la informació que tenen, les
imatges, els documents o el Facebook, les preguntes que fan són les de sempre".
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Comparteix

Atén 4 cops més de joves

Antisida ha atès, l'últim any, més de 2.800 joves majors de 14 anys a la ciutat de
Lleida. Són un 200% més que l'any anterior. Segons l'Associació, busquen informació
perquè no la tenen o no la tenen a l'abast.

La gerent d'Antisida, Anna Rafel, considera que cal que l'educació sexual i afectiva
s'inclogui a les escoles, ja a la primària, com recomana l'ONUSIDA perquè "s'està
fent educació sexual però tard".

 Veure article complet
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