La meitat dels infants del món no van a l'escola preescolar
10/04/2019 - Vatican News

Segons l'últim informe d'UNICEF titulat "Un món a punt per aprendre: donar prioritat a l'educació de qualitat en la primera
infància", en els països de baixos ingressos "només 1 de cada 5 nens està matriculat a l'escola preescolar".

Segons un nou informe d'UNICEF, més de 175 milions de nens - al voltant de la meitat dels nens en edat pre-escolar a tot el
món - no estan inscrits a l'escola preescolar. Als països de baixos ingressos només 1 de cada 5 nens està matriculat a l'escola
preescolar, en comparació amb 4 de cada 5 en els països d'alts ingressos.
Tal com mostren les dades disponibles en 48 països, "el 47% dels nens que assisteixen a programes d'educació preescolar
mostren un progrés en l'alfabetització i la capacitat de fer càlculs, en comparació amb el 20% dels nens que no reben aquest
tipus d'educació ". Per tant, els nens que assisteixen a l'educació preescolar tenen 2 vegades més probabilitats de mantenir-se
al dia per aprendre a llegir o fer càlculs que els nens que no reben aquest tipus d'educació.
Els nens pobres tenen 7 vegades menys probabilitats d'assistir a l'escola preescolar
L'informe també revela que en aproximadament 64 països, els nens més pobres tenen 7 vegades menys probabilitats que els
nens de famílies més riques d'assistir a programes d'educació preescolar. A més, en alguns països la bretxa entre rics i pobres
encara és més gran. Per exemple, els nens de les famílies més riques de la República del Nord de Macedònia tenen 50
vegades més probabilitats de rebre educació preescolar que els de les famílies més pobres.
1 de cada 4 nens viu en països de guerra o desastres naturals
82 milions de nens - 1 de cada 4 a tot el món - en edat pre-escolar viuen en 33 països afectats per conflictes o desastres.
D'aquests - diu l'informe - més de 2/3 no estan matriculats en programes d'educació preescolar.
Els estudis de les mares afecten les possibilitats dels seus fills
Pel que fa al cicle de rendiment acadèmic, UNICEF relleva que als països amb dades disponibles, els nens nascuts de mares
que han completat l'educació secundària i superior tenen aproximadament 5 vegades més probabilitats d'assistir a programes
d'educació infantil que aquells les mares de les quals van completar només el cicle d'educació primària o no va rebre educació
formal.
Crida d'UNICEF a totes les nacions
Al final de l'informe, UNICEF demana als governs "que esdevinguin universal almenys 1 any d'educació preescolar de qualitat" i
que formin part del camí educatiu de tots els nens, "especialment els més vulnerables i exclosos". Per convertir tot això en
realitat, l'organització els exhorta a que comprometin com a mínim "el 10% dels seus recursos educatius nacionals" per
expandir l'educació preescolar i invertir en mestres, estàndards de qualitat i expansió justa.
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