OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJECTIU 4

EDUCACIÓ DE QUALITAT
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tots.

2030

2015
ANIMACIÓ:

Des de l'any 2000, s'ha registrat un enorme progrés en la meta relativa a l'educació primària universal. La taxa
total de matrícula va assolir el 91% a les regions en desenvolupament l'any 2015 i la quantitat de xiquets i
xiquetes que no assistixen a escola va disminuir quasi a la mitat a nivell mundial. També s'han registrat
augments significatius en les taxes d'alfabetització i més xiquetes que mai assistixen a escola actualment. Sens
dubte, es tracta de guanys notables.
No obstant això, el progrés també ha enfrontat grans desafiaments en les regions en desenvolupament a causa
dels alts nivells de pobresa, conflictes armats i altres emergències. En l'Àsia Occidental i el Nord d'Àfrica, els
conflictes armats actius han augmentat la proporció de xiquets i xiquetes que no assistixen a escola, la qual
cosa constitueix una tendència preocupant.
Malgrat que l'Àfrica subsahariana va aconseguir els avanços més notables en la matriculació en l'escola
primària entre totes les regions en desenvolupament (de 52% l'any 1990 a 78% l'any 2012), encara hi ha grans
disparitats, especialment entre les zones rurals i les urbanes. D'altra banda, xiquets i xiquetes dels llars més
pobres tenen quatre voltes més probabilitats de no assistir a escola que aquells provinents de famílies amb més
recursos.
L'objectiu d’aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per a totes les persones es basa en la ferma
convicció que l'educació és un dels motors més poderosos i provats per a garantir el desenvolupament
sostenible. Amb esta finalitat, l'objectiu busca assegurar que totes les xiquetes i els xiquets completen la seua
educació primària i secundaria gratuïta d'ací a l'any 2030. També aspira a proporcionar l'accés igualitari a la
formació tècnica assequible i a eliminar les disparitats de gènere i ingressos, amb la finalitat d'aconseguir
l'accés universal a una educació superior de qualitat.
Garantir una educació de qualitat és un dels 17 Objectius Globals de la nova http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfocament integral és fonamental per a avançar en els diversos objectius.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
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