
EL COL·LEGI SANT ERMENGOL REAFIRMA EL SEU
COMPROMÍS EDUCATIU AMB ELS PRINCIPIS I VALORS

PROMOGUTS PER LA UNESCO
 

·      La capella del col·legi acull l'acte de lliurament de
la certificació d'escola adherida a la Xarxa d’Escoles

Associades de la UNESCO d’Andorra.
 

·      L'esdeveniment ha comptat amb la participació de
diferents autoritats del país i amb una representació

de l'alumnat i el personal del col·legi.
 
 
 Al febrer del 2021 el col·legi Sant Ermengol va presentar la seva candidatura

per adherir-se a la xarxa d’escoles associades a la UNESCO (Organització de
les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura). Fa només unes
setmanes Maria Josep Pascual, la directora del centre, comunicava a l'equip
docent del col·legi i als companys d'administració i serveis que l'escola havia
rebut la tan esperada i desitjada resposta. Aquest matí, a la capella del
col·legi, s'ha celebrat l’acte del lliurament de certificació d'adhesió. 

L'esdeveniment ha estat presidit per la ministra d'Educació i Ensenyament
Superior, Ester Vilarrubla i pel president de la Comissió Nacional Andorrana
per a la UNESCO, Salomó Benchluch. També s'ha comptat amb la presència
d'altres autoritats com ara el Ministre Conseller de l'Ambaixada d'Espanya a
Andorra, Enrique Conde i la Consellera d'Educació, Dolores López així com
també amb d'altres personalitats de l'àmbit educatiu, social, cultural i religiós
del país. 

 

https://twitter.com/hashtag/UNESCO?src=hashtag_click
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En els seus parlaments, la directora de l'escola ha manifestat que per al
centre "avui és un dia de celebració". El president de la Comissió Nacional
Andorrana per la UNESCO ha destacat que "la Xarxa d’escoles associades de
la UNESCO actua com a laboratori d’idees per a una educació de qualitat,
innovació i transformació per a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible
número 4 i com a motor de defensa de polítiques que es basen en
l’evidència." Ha conclós els parlaments la ministra d'Educació i Ensenyament,
qui ha afirmat que "aquest acte simbolitza fer públic el compromís del col·legi
Sant Ermengol a donar suport a la missió de la UNESCO i a portar a la
pràctica els seus objectius globals en la tasca d'educar en valors."

Finalitzats els parlaments s'ha descobert una placa commemorativa i dues
alumnes de l'escola han interpretat la coneguda cançó de John Lennon,
Imagine.
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