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Aquestes són les propostes sobre
Educació que et poden afectar el
curs que ve

Els estudiants de 6è de Primària i 4t d'ESO han millorat el coneixement de l'anglès en les proves
de competències bàsiques del Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu, segons s'ha sabut aquest
dimecres.
Tot i això, aquesta assignatura encara és de les matèries que deixa més alumnat en un nivell
baix. És per aquest motiu, que el Departament d'Ensenyament vol donar un impuls a la presència
de l'anglès en matèries no lingüístiques, i estendre el programa AICLE.
Amb aquesta mesura, que ja s'implanta en algunes escoles i instituts, el Departament també vol
lluitar contra el condicionant socioeconòmic que s'ha detectat en el domini i coneixement de
l'anglès, ja que és la matèria on més pes té el reforç que se'n fa en base a activitats
extraescolars, colònies o altres iniciatives fora del sistema. Així doncs, a partir de l'any que ve
algunes assignatures, com Coneixement del Medi, es farien en anglès. Ara bé, la aplicació
d'aquesta mesura no és obligatòria i depèn de cada centre.
La Religió no comptarà per a la nota
D'altra banda aquest dimecres, la ministra d'Educació espanyola, Isabel Celaá, ha anunciat que
l'assignatura de Religió deixarà de ser computable a efectes acadèmics i no comptarà per nota. Així
mateix, ha explicat que es vol introduir a tots els centres l'assignatura de "valors cívics i ètics"
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/38586/aquestes/son/propostes/sobre/educacio/et/poden/afectar/curs/ve
Pàgina 1 de 2

centrada en "el tractament i anàlisi dels Drets Humans i de les virtuts cívico-democràtiques".
Segons Celaá, el govern espanyol considera que l'assignatura no s'ajusta a l'aconfessionalitat
de l'Estat, i per contra la de "valors cívics" fomentarà "els valors comuns de la llibertat, de la
ciutadania, la tolerància i la no discriminació com a pilars fonamentals de la democràcia". Un canvi
que segons la ministra "no ha de ser objecte de polèmica a aquestes alçades".
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