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Estímase que no momento máis cru da primeira onda 
da pandemia (entre finais de marzo e mediados de abril 
de 2020), o peche de centros educativos afectou a 
practicamente o 90% da poboación estudantil mundial 
(case 1.500 millóns de nenos, nenas e mozos e mozas 
arredor do mundo). Máis de mil millóns de 
estudantes, máis de mil millóns de voces cunha 
historia que merece ser escoitada e que queremos 
tentar transmitirvos a través destes materiais. Aínda 
que as limitacións impostas polo contexto da 
pandemia nos afectaron a todos, o certo é que non 
o fixeron por igual, nin a todos os países, nin a todas 
as persoas. 

O 40% dos países máis pobres non apoiou o 
alumnado en risco durante o momento álxido da 
crise,2 de maneira que os nenos e nenas destes países 
perderon case catro meses de escolarización fronte 
á media de seis semanas nos de ingresos altos.3 Por 
outra banda, a finais de 2020 aínda continuaba a haber 
países sen fixar unha data para a reapertura das súas 
escolas, todos eles países de ingresos medios ou 
baixos. Así, segundo un relatorio conxunto da 

UNESCO, UNICEF e o Banco Mundial,4 o número de 
nenos e nenas sen escolarizar en todo o mundo podería 
aumentar en polo menos 24 millóns de persoas máis 
por mor da pandemia. 

Así, podemos dicir que a pandemia COVID-19 
afondou nunha fenda de desigualdade económica, 
social e educativa que xa existía. Así, por exemplo, o 
último relatorio sobre o seguimento da educación da 
UNESCO (GEM) observou diferenzas considerables na 
asistencia á escola, o nivel de finalización dos estudos 
e as oportunidades de aprendizaxe dependendo do 
nivel de ingresos das familias, e concluíu que as 
persoas con menos recursos son máis propensas a 
repetiren unha nota e a abandonaren a escola antes de 
tempo. Esta realidade agravouse co peche dos centros 
educativos, o que fixo visibles outras fendas como a 
dixital e todo isto non só pon en perigo o progreso en 
canto a acceso a unha educación de calidade en todo 
o mundo, senón que tamén pode levarnos a unha crise 
educativa sen precedente, tanto en España coma nos 
países do Sur global, da que habemos tardar décadas 
en recuperármonos.

Xa antes da irrupción da COVID-19 na primavera de 2020, había 
258 millóns de nenos, nenas e adolescentes sen escolarizar en 
todo o mundo. Ademais, non todos os que ían á escola aprendían 
o necesario: segundo os datos da UNESCO, a metade dos nenos 
e nenas de dez anos dos países de renda media e baixa carecían 
de competencias básicas en lectoescritura (non podían 
comprender unha simple frase escrita).1 A pandemia non fixo 
máis que agravar os desafíos no acceso a unha educación 
equitativa, inclusiva e de calidade para todas as persoas. 
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Coma noutras áreas, o impacto da pandemia na 
educación está a afectar moito máis ás persoas, grupos 
e países máis vulnerables; esta fenda educativa 
materialízase en problemas moi específicos como o 

5 https://es.unesco.org/news/63-millones-maestros-afectados-crisis-covid-19-dia-mundial-docentes-unesco-exhorta-que-se 

aumento do risco de abandono escolar, a perda da 
escola como espazo de protección e socialización, co 
conseguinte risco de illamento social; o aumento da 
brecha de xénero debido á maior carga do traballo de 
coidados que recae nas nenas e adolescentes e na 
maior presión sobre os sistemas educativos en xeral e 
sobre os profesores en particular. 

Por outra banda, espérase que a pandemia aumente o 
déficit de financiamento da educación nos países con 
ingresos baixos, precisamente cando este investimento 
é máis necesario ca nunca. 

Estímase que o 40% dos países máis pobres xa 
experimentou ou está a planificar reducións nos 
seus orzamentos educativos para o exercicio 
actual ou o seguinte. 

Por esta razón, agora é aínda máis importante que os 
ricos reforcen o seu compromiso coa solidariedade a 
través das súas políticas de cooperación, e 
especialmente no que respecta á Axuda Oficial ao 
Desenvolvemento (AOD) destinada a apoiar os sistemas 
educativos dos países que máis o precisan,

No caso de España, a AOD para a educación caeu máis 
dun 80% entre 2008 e 2018 e, aínda que se espera 
un lixeiro aumento no próximo ano, tememos que non 
abonde.

Porque detrás de todas estas cifras e estatísticas hai 
persoas reais cuxo futuro, esperanzas e soños poden 
truncarse se non se adoptan e financian medidas e 
políticas decisivas e eficientes para afrontar a fenda 
educativa, protexer os grupos máis vulnerables e, en 
definitiva, “non deixar ninguén atrás”.

Agora máis ca nunca, os gobernos deben redobrar 
os seus esforzos para cumpriren os compromisos 
adquiridos no marco da Axenda 2030 e, concretamente, 
o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 4, 
que establece a obriga de “Garantir unha educación 

Se coa #AMellorLección o noso obxectivo era crear un espazo de reflexión sobre a 
aprendizaxe das comunidades educativas no contexto da pandemia e do confinamento, 
destacando o papel da educación no marco de posibles solucións para saírmos máis 
fortes desta crise, con “Mil millóns de voces” o que queremos é poñer cara e voz a 
eses case 1.500 millóns de estudantes cuxos procesos educativos se viron afectados 
polo COVID-19 en aspectos moi específicos cos que outros nenos poden sentirse 
identificados.

“Mil Millóns de Voces”: 
Historias de vida

Así o afirmaba a Directora Xeral da 
UNESCO o pasado 5 de outubro, Día Mundial 
do Docente: “se non se adoptan medidas 
urxentes e non se aumentan os 
investimentos, a crise da aprendizaxe 
podería converterse nunha catástrofe 
educativa”.5 
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equitativa, inclusiva e de calidade e aprendizaxe de 
oportunidades para todas as persoas e durante toda 
vida”. 

A continuación, explicamos algúns dos desafíos 
educativos concretos que se agravaron como 
consecuencia da pandemia e que poderemos escoitar 
en voz de quen mellor pode falar deles: os seus propios 
protagonistas, nenos, nenas e adolescentes que, como 
tantos outros millóns no mundo, teñen dificultades 
para que o seu dereito á educación se faga efectivo, 
o que pode ter un impacto brutal nas súas vidas e no 

http://cme-espana.org/lamejorleccion/


Xa antes da pandemia, millóns de nenos e nenas 
vivían en contextos de emerxencia onde o acceso á 
educación era difícil; é o caso, por exemplo, dos 
menores refuxiados, que constitúen máis da metade 
da poboación refuxiada e que xa antes tiñan o dobre de 
probabilidades de non asistiren á escola que un/unha 
neno/a que non estivese nesa situación. 

Os datos suxiren que a situación destes nenos e 
nenas vai empeorar. 

Ademais deste tipo de contextos de emerxencia xa 
existentes (debido a conflitos, desastres naturais, 
desprazamentos forzados, etc.), podería dicirse que a 
COVID-19 nos puxo a todos e todas, en maior ou 
menor medida, nunha situación de emerxencia. 

Por este motivo, cómpre subliñar que a educación é 
un elemento esencial para a normalización da vida 
dos nenos, nenas e adolescentes e, neste sentido, un 
salvavidas que os axuda a superar o estrés e a contar 
con espazos de xogo e lecer nos que desenvolveren un 
vida social adecuada con outros nenos e nenas da súa 
idade; ademais, as rutinas escolares proporcionan 
estabilidade e orde para axudalos a facer fronte á 
incerteza. 

Ademais, a escola pode ser unha fonte de valiosa 
aprendizaxe sobre a saúde e a prevención de riscos e, 
en colaboración coas familias, 

Como xa analizamos en 2018 coa campaña “A educación, o camiño cara á paz. Deixa 
a túa pegada!”, a escola e os espazos educativos son un elemento esencial para a 
protección dos nenos, nenas e adolescentes contra diferentes tipos de violencia, 
incluíndo ameazas específicas que afectan a menores especialmente en situacións de 
conflito e emerxencia, como tráfico de menores, recrutamento como nenos soldados, 
prostitución, trata ou matrimonio infantil. 

Desprotección

pode axudar a canalizar as emocións 
daqueles nenos e nenas que foron 
expostos a informacións inapropiadas para a 
súa idade (información que non están 
preparados para procesaren e que lles pode 
xerar ansiedade, medos e incerteza). 

os sentimentos e emocións experimentados 
durante o confinamento, o botar en 
falta os/as profesores e compañeiros/as, 
e os sentimentos de empatía cara a outras 
persoas. 
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seu futuro. O obxectivo é que o alumnado que traballe 
estas actividades sexa quen de se pór na pel destas 
persoas, identificar problemas comúns e fortalecer a 
súa empatía, a súa conciencia crítica e a súa visión do 

mundo no que vivimos, cuxos desafíos non entenden 
de fronteiras, pero que non afectan do mesmo xeito a 
todas as persoas e países.

Queremos facelo desde un enfoque que sitúe as 
emocións e os aspectos psicosociais no centro, porque 
non hai dúbida de que a situación excepcional que 
vivimos e seguimos vivindo está a ter un impacto sen 
precedentes nos nenos e adolescentes a nivel social e 
psicolóxico e emocional, e isto reflíctese nas leccións 
aprendidas durante a campaña #AMellorLección, xa 
que a maioría deles tiñan que ver precisamente con 
isto: 

http://cme-espana.org/lamejorleccion/
https://cme-espana.org/same-2/#1452447072016-dc9dcac7-c833


6 A pobreza afecta ás oportunidades de asistencia, realización e aprendizaxe. En todas as rexións, excepto Europa e Norteamérica, por cada 100 
adolescentes do 20% dos fogares máis ricos, 87 do 20% máis pobre cursaron estudos secundarios do primeiro ciclo e 37 rematárono. Destes 
últimos, por cada 100 adolescentes do 20% dos fogares máis ricos, cerca de 50 alcanzaron un nivel mínimo de competencia en lectura e 
matemáticas. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_spa 
7 Últimos datos publicados en abril de 2020 con datos de 2019. Está previsto que a UE actualice estes datos en maio de 2021.  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Co seu peche, moitos nenos, nenas, mozos e mozas 
perden ese enriquecedor contacto social, que é 
esencial para os seus procesos de aprendizaxe e 
desenvolvemento. Esta realidade extrapólase ao ámbito 
da educación non formal. A falta de socialización e 
aprendizaxe pode acabar sendo un gran problema a 
longo prazo e afectar psicoloxicamente os nenos e 
adolescentes, especialmente aqueles que non poden 

manter o contacto cos amigos a través de Internet 
(unha ferramenta que, a súa vez, está a causar 
problemas por mor do ciberacoso). Por outra banda, 
o confinamento foi máis difícil e tivo un maior impacto 
naqueles nenos, nenas e adolescentes con necesidades 
educativas especiais ou dificultades de aprendizaxe, 
que precisan apoio adicional para se adaptaren a esta 
nova situación.

Os centros educativos constitúen espazos para a socialización básica e fundamental e a 
interacción humana. Constrúen relacións de amizade, xogo e felicidade.

Risco de illamento social

Non obstante, o abandono escolar non é un problema 
exclusivo dos países do sur e, de feito, España segue a 
ser (malia aos avances neste sentido) o país con maior 
taxa de abandono escolar precoz na UE, cunha taxa do 
17,3%, en comparación co 10,2% da media europea e 
moi lonxe do obxectivo do 10% ou menos fixado pola 
UE para 2020.7

O secretario xeral das Nacións Unidas afirmou o pasado mes de abril que “os escasos 
avances en materia de igualdade de xénero e dereitos das mulleres conseguidos ao 
longo das décadas están en perigo de retroceso como consecuencia da pandemia 
da COVID-19”.8  

Desigualdade de xénero 
na educación

Se non se toman medidas para chegar ás 
persoas máis vulnerables, e especialmente 
ás afectadas pola fenda dixital, corremos 
o risco de que estas cifras empeoren aínda 
máis. 

Como xa sinalamos, o abandono escolar e o fracaso están estreitamente 
relacionados coa pobreza e co nivel de ingresos das familias. 

De acordo co último relatorio GEM de UNESCO, os máis pobres son máis propensos a 
repetiren notas e a abandonaren a escola antes de tempo, e obsérvanse diferenzas aínda 
maiores nas taxas de finalización dos estudos en función da riqueza.6

Abandono escolar



9 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374711_spa 
10 https://es.unesco.org/news/63-millones-maestros-afectados-crisis-covid-19-dia-mundial-docentes-unesco-exhorta-que-se

Segundo datos da UNESCO, a crise da COVID-19 
afectou a máis de 63 millóns de docentes e puxo de 
manifesto as persistentes deficiencias de moitos 
sistemas educativos. Segundo o recente relatorio 
conxunto da UNESCO, UNICEF e o Banco Mundial 
sobre a resposta á COVID-19 no ámbito educativo,9 tan 
só a metade dos países analizados proporcionaran 
aos docentes formación adicional en educación a 
distancia e menos dun terzo desas nacións lles 
ofreceran apoio psicosocial para axudalos a facer 
fronte á crise. Por outra banda, os últimos datos do 
Instituto de Estatística da UNESCO revelaron que “o 
81% dos profesores de educación primaria e o 86% 
dos de ensino secundario apenas teñen as 
cualificacións mínimas necesarias para desempeñaren 
as súas funcións e que persisten considerables 

variacións entre as rexións, o que fai que moitos 
docentes estean mal preparados para abordaren aos 
problemas aos que se enfrontan ”. En concreto, na 
África subsahariana, tan só o 65% dos docentes de 
primaria e o 51% dos de secundaria dispoñen das 
cualificacións mínimas requiridas, unha porcentaxe 
que supera o 70% na zona sur do continente 
asiático.

A UNESCO estima que, para cumprir o ODS 4 en 
2030, necesitaríanse 69 millóns máis de docentes 
en todo o mundo (algo máis de 24 millóns na 
ensinanza primaria e máis de 44 millóns en educación 
secundaria). Esta cifra equivale á suma mundial dos 
profesionais que en 2019 exercían o maxisterio en 
ambos niveis.10  

Sen dúbida, a COVID-19 e o conseguinte peche de centros educativos provocaron un 
aumento significativo da presión sobre todos os sistemas educativos de todos os países 
e, en concreto, sobre os profesores, aos que debemos recoñecer os seus esforzos por 
manteren a calidade do ensino nesta situación extraordinariamente difícil.

O papel clave do profesorado

As mulleres e as nenas non só son as máis afectadas 
por esta pandemia, senón que tamén son a columna 
vertebral da recuperación nas comunidades e, polo 

tanto, deben situarse no centro das políticas públicas. 
No que respecta á educación, o confinamento obrigou 
as nenas e adolescentes a dedicaren máis tempo ás 
tarefas de coidado, que aumentaron neste período, o 
que repercutiu nos seus procesos educativos e dificulta 
o seu regreso ás aulas unha vez rematado o 
confinamento. 

Por exemplo, segundo datos do Fondo Malala, 
calcúlase que a metade das nenas refuxiadas que 
cursan estudos de secundaria non volverán a clase coa 
reapertura dos centros educativos. Nos países onde a 
taxa bruta de matriculación das nenas refuxiadas no 
ensino secundario xa era inferior ao 10%, todas as 
nenas corren o risco de abandonaren os seus 
estudos definitivamente, unha previsión alarmante 
que repercutiría nas xeracións vindeiras.
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Por este motivo, a CME defende a urxente 
necesidade de adoptar medidas de apoio ao 
persoal docente de todo o mundo, 
especialmente cando se enfronta á 
sobrecarga de esforzo que supón o contexto 
actual e ás dificultades que implica a 
educación a distancia, para a cal gran parte 
do persoal docente non está preparado e/ou 
non dispón dos recursos necesarios. 



Por unha banda, son necesarias políticas públicas para 
apoiar as persoas e comunidades máis vulnerables; 
non obstante, estas políticas deben estar avaladas por 
un investimento suficiente que permita levalas a cabo, 
tanto en España como, sobre todo, nos países que 
máis o necesitan. Durante moito tempo, España foi un 
doante moi comprometido co dereito á educación; non 

obstante, desde a crise de 2008, o noso país reduciu 
desproporcionadamente o seu volume de axuda oficial 
ao desenvolvemento (AOD) e, en 2019, por oitavo ano 
consecutivo, continuabamos a ser un dos países de 
Europa que menos achegaba á cooperación. E, 
concretamente, no que se refire á cooperación en 
educación, os fondos de AOD reducíronse en máis dun 
80% entre 2008 e 2018. 

O actual Goberno comprometeuse nesta lexislatura 
a destinar o 0,5% da renda nacional bruta (RNB) á 
cooperación e converteu a educación nun asunto 
prioritario; por exemplo, é un dos “eixos verticais” 
da Estratexia de Resposta Conxunta da Cooperación 
Española á Crise da COVID-19. 

Non obstante, é importante que nos concienciemos e 
mobilicemos para garantirmos que este compromiso se 
cumpra e que unha parte significativa deste incremento 
se destine a financiar unha educación equitativa, 
inclusiva e de calidade para todas as persoas. 

Os desafíos que a COVID-19 coloca para a educación e, en consecuencia, para o 
presente e o futuro de millóns de persoas, especialmente nenos, nenas e adolescentes, 
que teñen cada vez máis difícil acceso a unha educación equitativa, inclusiva e de 
calidade, requiren que as nosas sociedades e gobernos estean á altura.

Sabemos o que cómpre. 
Agora, como conseguilo?
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Diso depende o final feliz destas e doutras tantas 
historias de vida.
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PARA A EDUCACIÓN

Financia:


