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A pandemia COVID-19 impediu que aproximadamente 1.500 millóns 
de estudantes aprendan ou reciban educación. Os sistemas 
educativos enfróntanse a unha devastadora crise de financiamento 
público e parece que continuará a aumentar a presión sobre os 
recursos destinados aos servizos públicos. 

Non existe un camiño claro para que os estudantes regresen con 
seguridade ao sistema educativo. Nunca antes existira tal ameaza. 

O mundo enfróntase a un punto de inflexión no que podemos ver 
un cambio no progreso da educación. O Banco Mundial proxecta 
un posible recorte do 10% nos orzamentos destinados á educación 
debido á pandemia da COVID

Non só deben deterse estes retrocesos no financiamento da 
educación, senón que agora máis que nunca deberíamos garantir 
máis e mellor financiamento para a educación. 

Mil Millóns de Voces busca mobilizar accións globais para facer 
fronte á crise educativa máis urxente de todos os tempos. En 
España, é unha oportunidade para que a comunidade educativa e os 
cidadáns se sumen a esta chamada de atención sobre a importancia 
de financiar a educación.

Obxectivos: 1. Fomentar o compromiso co dereito á educación e á participación cidadá entre a comunidade 
  educativa, o contorno inmediato e as familias.

 2. Visibilizar o estado do dereito á educación en situacións de emerxencia como a pandemia mundial  
  destacando o papel da educación como ferramenta esencial para a participación cidadá e o   
  cambio social, especialmente das e dos mozas e mozos.

 3. Promover a comprensión e a análise crítica da profunda e complexa interconexión entre os diferentes  
  factores que afectan ao dereito á educación e á participación cidadá e resaltar a necesidade de que  
  todas as persoas aborden xuntas e construtivamente os impactos negativos que causan estes 
  problemas. 

 4. Promover a participación de nenas, nenos, mozos e mozas en espazos públicos ou de interlocución
  política transmitindo os seus #MilMillónsDeVoces
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Velaquí os pasos:

1. Durante os días previos ao día seleccionado polo 
centro ou grupo para a celebración da SAME 2021 
(entre o 26 e o 30 de Abril de 2021), e nos talleres que 
durante esta semana levarán a cabo, as nenas, nenos, 
novos e adolescentes poñerían a súa atención nas 

emocións que lles xeran a súa propia experiencia 
durante a pandemia e os diferentes testemuños.

Durante eses días, educadoras, educadores ou 
acompañantes do grupo pedirán ás nenas, nenos, 
mozos e mozas que traian unha foto ou un debuxo 
da súa boca expresando algunha das emocións 
traballadas; ou poderán facelo na aula ou nas súas 
reunións e serán os encargados de imprimir ou pintar 
as imaxes. 

2. O centro ou grupo seleccionará un espazo visible 
e transitado do centro ou do espazo que usen para a 
montaxe do mural.

3. O día da actividade, as nenas, nenos, mozas e mozos 
e adolescentes reuniranse no espazo seleccionado e, 
acompañados da súa educadora ou educador, 
retomarán a cuestión do financiamento educativo e os 
problemas que a súa falta implica. Mentres falan das 
emocións e sentimentos que estas situacións e 
testemuños lles transmitiron, cada participante pegará 
a súa foto no mural.

4. Posteriormente, colocarase, ao carón do mural, unha 
“placa” explicativa da obra, na cal se exporá o valor dos 
Mil Millóns de Voces mobilizadas pola educación. Un 
exemplo deste texto podería ser:

Descrición

Desenvolvemento da acción de 
mobilización en centros ou 
grupos socioeducativos

A actividade está deseñada idealmente para realizar, despois de traballar 
na aula ou noutros grupos educativos non formais, as propostas educativas 
presentadas na unidades didácticas do CME para 2021. 

Propomos que esta acción de mobilización se desenvolva durante a Semana de Acción 
Mundial pola Educación (SAME) de 2021, aínda que tamén se pode levar a cabo en 
calquera outro momento que o centro/grupo considere adecuado en función das súas 
actividades.

Ademais, suxerimos dúas versións da actividade, a primeira centrada no ambiente escolar 
e a segunda para desenvolverse en eventos de rúa. Tamén se presenta unha opción para 
a difusión da campaña e a participación a través das Redes. Todos elas están detalladas a 
continuación.

Para a actividade de mobilización de SAME 2021, propoñemos aos partici-
pantes que elaboren un mural no que valoren os # MilMillónsDeVoces que 
defenden e se mobilizan para garantir o dereito á educación.



• Únete á Semana de Acción Mundial pola Educación 
 e alza a túa voz! Podes facelo tentando descubrir   
 cando e onde se realizará o evento de rúa na   
 túa cidade e organizándote para participar nel.

• Descubre o manifesto da Campaña Mil Millóns de   
 Voces aquí e comparteo nas túas redes sociais   
 (RRSS).

• Utiliza as túas redes sociais para alzar a voz e 
 convida os demais a que o fagan mediante o hastag 
 #MilMillónsdeVoces e non esquezas etiquetar á 
 Campaña Mundial pola Educación nas túas 
 publicacións.

Para eventos de rúa ou eventos políticos en concellos 
ou parlamentos autonómicos, que poidan ter lugar ao 
redor da Semana de Acción Mundial, pediráselles ás 
persoas participantes que traian unha imaxe, tamaño 
1080x1080px ou 1080x1350px (tamaños estándar de 
Instagram, para foto/debuxo cadrado e foto/debuxo 
en vertical), da zona da boca, expresando certa 
emoción. 

Recoméndase que nos actos políticos que se 
organicen (por exemplo, no Ministerio de Educación, 
Axencias de Cooperación Autonómicas, sedes 
parlamentarias, plenos de concellos...) se favoreza 

• Comparte historias de resiliencia, organización, 
 mobilización e transformación educativa no medio da  
 pandemia da COVID-19. 

 Simbolicamente e como parte dunha acción colectiva  
 máis grande, comparte unha foto/debuxo da boca 
 expresando unha emoción ligada ás historias que 
 compartes.

• Escribe artigos, deseños de arte e debuxos animados,  
 poemas, pequenos vídeos que se centren en como   
 estades a enfrontar, ti e a túa comunidade, o impacto da 
 COVID-19 na educación e outros desafíos relacionados  
 e compárteos baixo o hastag #MilMillónsdeVoces

Desenvolvemento de accións 
de mobilización en liña e 
eventos na rúa

A cidadanía é esencial para propiciar que se dea un compromiso político 
firme co financiamento adecuado da educación, somos Mil Millóns de Voces 
a reivindicamos a importancia da educación de forma presencial e en liña.

o protagonismo dos mozos e mozas que participan na 
acción para que poidan reivindicar a súa propia voz 
ademais de facer entrega do posicionamento político 
da Campaña.

Durante os eventos de rúa promoverase a creación de 
mosaicos humanos mediante a imaxe das bocas 
(sempre respectando a distancia de seguridade e 
os protocolos vixentes por mor da COVID-19). 

Esta acción pode ir acompañada dunha pancarta que 
se despregue e enuncie “Mil Millóns de Voces para 
a Educación.”

Mobilización en liña: que podes facer? 

Mobilización presencial: Proposta de eventos na rúa durante a 
Semana de Acción Mundial (26-30 de abril)

“O grupo de alumnado/mozos e mozas de (nome do centro/asociación/centro ou 
grupo socioeducativo) súmanse coas súas voces neste mural como parte da Campaña 

Mundial pola Educación titulada Mil Millóns de Voces. Con este traballo queremos 
representar eses mil millóns de voces que se están mobilizando, reclamando o 

dereito á educación e o seu adecuado financiamento “.

https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/wp-content/themes/dt-the7-child/documentacion/Manifiesto.pdf�
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PARA A EDUCACIÓN

Financia:


