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O alumnado máis vulnerable e desatendido, sexa 
por discapacidade, por orixe socioeconómica ou por 
outras causas, foi abocado a maiores dificultades, a 
súa vulnerabilidade viuse aumentada e en moitos casos 
quedaron excluídos das solucións educativas xurdidas 
durante a pandemia.

A crise provocada pola pandemia constituíu un 
contexto de emerxencia, na cal toda a comunidade 
educativa tivo que readaptarse e reencontrarse. As 
emerxencias, sexa cal for a súa natureza, son cada 
vez máis complexas, entrelazadas, multifacéticas e 
duradeiras. Moitas veces, ademais, conclúen en 
situacións de inestabilidade e crise prolongadas e 
recorrentes que afectan a cada vez maior número de 
persoas, con consecuencias nefastas nunha xeración 
de nenos e mozos que non teñen garantido o dereito 
a unha educación de calidade.

Nesta volta ao cole, en setembro de 2021, UNESCO 
alertaba que 117 millóns de alumnos e alumnas, o 
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Cal é a situación da 
educación no mundo 
e en España?

A educación está en crise. O acceso á 
educación non está garantido a nivel mundial. Xa 
antes do estalido da pandemia había 258 millóns 
de nenos, nenas e adolescentes no mundo sen 
escolarizar. 

A pandemia non fixo senón agravar os retos para 
lograr unha educación equitativa, inclusiva e de 
calidade para todas as persoas. 

A irrupción da pandemia da COVID-19 provocou a maior interrupción da educación na historia, cun impacto case 
universal en alumnado e profesorado de todo o mundo. Todo o sistema educativo viuse afectado desde escolas 
preescolares e secundarias, institucións de educación e formación técnica e profesional, universidades, aprendizaxe 
das persoas mozas e adultas, e establecementos de desenvolvemento de habilidades.

No momento máis cru da pandemia o 
peche de escolas afectou a máis de 
mil cincocentos millóns de estudantes 
(practicamente o 90% da poboación 
estudantil do mundo). 



7,5 % da poboación escolar mundial, seguen 
véndose afectados polo peche total de escolas como 
consecuencia da pandemia, tivo como media de peche 
18 semanas (4,5 meses) no mundo. Se tomamos en 
conta os peches parciais (por localidades ou graos 
de ensino) a duración media do peche representa 34 
semanas (8,5 meses) a escala mundial. É dicir, estamos 
a falar da perda de case un ano escolar completo.1 

Ademais en varios países con menos recursos, onde os 
niveis de vacinación aínda non son elevados, as escolas 
seguen pechadas.2 
 
A situación das nenas é particularmente delicada. 
Así, as previsións indican que 11 millóns de nenas 
poderían non volver á escola unha vez reábranse. 
As mozas de 12 a 17 anos están particularmente 
expostas a abandonar a escola nos países de ingreso 
baixo e mediano baixo, debido ás desigualdades que 
sofren no acceso á educación.3 
 
Ademais, a desigualdade en termos de ingresos e 
oportunidades é outra das cuestións fundamentais 
que afectan ao dereito á educación. O Banco 

Interamericano de Desenvolvemento estima que, 
debido á pandemia, a brecha de aprendizaxe entre 
o alumnado máis rico e o máis pobre ampliouse nun 
25% (equivalente a máis de seis meses de 
escolaridade). Isto debido ás desigualdades de acceso 
á educación non presencial de calidade. Así, as e os 
estudantes que pertencen a colectivos máis vulnerables 
corren o risco de non poder poñerse ao día e mesmo 
de abandonar prematuramente os estudos.4

Xa antes da pandemia non todas as persoas que ían 
á escola aprendían o necesario: segundo datos da 
UNESCO, a metade dos nenos e nenas de dez anos 
dos países de renda media e baixa carecían das 
competencias básicas de  lectoescritura (non podían 
comprender unha simple frase escrita).5 

Estímase que desde 2015 (ano no que se aprobaron 
os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) ata día 
de hoxe máis de 420 millóns de nenos e nenas6 non 
lograron adquirir as habilidades básicas de 
alfabetización aos 10 anos.7 

No caso de España, onde a poboación estudantil 
ascende a 8 millóns de persoas, a pandemia puxo 
en evidencia que quen estaba en situación de 
vulnerabilidade social ou económica previamente á 
pandemia, pode ver reducidas as súas posibilidades 
de acceso, aproveitamento e permanencia nunha 
educación de calidade e equitativa. 

Un exemplo diso foi, cos peches escolares, a fenda 
dixital: entre os fogares españois máis dunha de cada 
catro vivendas en situación de pobreza (26,6%) non 
dispón de ningunha clase de computador. Como 
exemplo, a Fundación Secretariado Xitano advirte de 
que o 79% da poboación xitana viuse afectada por 
esta fenda (non dispón dun computador en casa nin 
acceso a internet).9

 
Ademais, tamén existen enormes desigualdades vincu-
ladas co xénero, especialmente nas competencias coa 
informática, dixitais e  STEM. Isto perpetúa a situación 
de desigualdade da muller, facendo que a fenda dixital 
por sexo mantéñase.  

Así mesmo, segue sendo prioritaria a loita contra a 
segregación escolar, introducindo e reforzando 
aquelas reformas legais que aseguren unha admisión 
que favoreza a escolarización equilibrada do alumnado 
desfavorecido dotando os centros da autonomía, capa-

1 La UNESCO alerta que 117 millones de alumnos a través del mundo permanecen aún sin escolarizar (16.09.2021).
2  Seguimento global de peche das escolas causado pola Covid-19 en Interrupción y respuesta educativa (unesco.org)
3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375707_spa/PDF/375707spa.pdf.multi 
4 Informe “Sistemas educativos interculturales para no dejar a nadie atrás en tiempos de la COVID-19”, Entreculturas,  septembro 2021.
5 Informe GEM 2020, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_spa 
6 Lost Potential Tracker (one.org) -  acceso o 26 de outubro de 2021.
7  Os 10 anos é a idade na que os nenos e nenas deben pasar de aprender a ler a ler para aprender. Este fito fundamental prepara aos nenos 
e nenas para toda unha vida de aprendizaxe. Máis información en Tracking children’s lost potential | Blog | Global Partnership for Education
8  Informe “Novas tecnoloxías, brecha dixital e fogares vulnerables”, EAPN agosto 2021, 
https://www.eapn.es/publicaciones/451/nuevas-tecnologias-brecha-digital-y-hogares-vulnerables
9 Esta vuelta al cole deja en evidencia el incremento de las brechas de desigualdad y pone en riesgo el regreso a las aulas de millones de niños 
y niñas, en el segundo año de pandemia | Entreculturas
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https://es.unesco.org/news/unesco-alerta-que-117-millones-alumnos-traves-del-mundo-permanecen-aun-escolarizar
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375707_spa/PDF/375707spa.pdf.multi
https://lasillaroja.org/wp-content/uploads/2021/08/Sistemas-educativos-interculturales_def.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_spa
https://lostpotential.one.org
https://www.globalpartnership.org/blog/tracking-childrens-lost-potential
https://www.eapn.es/publicaciones/451/nuevas-tecnologias-brecha-digital-y-hogares-vulnerables
https://www.entreculturas.org/node/8890


cidades e financiamento adecuado para o 
desenvolvemento do seu proxecto educativo. 
España é o sexto país europeo con taxas máis altas 
de segregación educativa e segue atopándose nunha 
tendencia ascendente na última década. Esta 
vincúlase estreitamente co éxito educativo. 

Como advirte a Plataforma de Infancia, “aqueles 
estudantes que asisten a centros con alta 
concentración de alumnado vulnerable son quen máis 
risco teñen de  desengancharse do sistema, tendo catro 
veces máis probabilidades de repetir, así como unhas 
menores expectativas de cursar estudos superiores.”10

10 https://plataformadeinfancia.org/documento/propuestas-next-education-la-equidad-educativa-en-el-plan-de-recuperacion/
11 España es el segundo país con mayor abandono escolar de la Unión Europea y superó en un 60% el objetivo de 2020 (20minutos.es) 
12 World_teachers_day_fact_sheet_2020.pdf (unesco.org)
13 Joint message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, Mr Guy Ryder, Director-General of the International Labour 
Organization, Ms Henrietta H. Fore, Executive Director of UNICEF, and Mr David Edwards, General Secretary of Education International, 
on the occasion of World Teachers’ Day, Teachers at the heart of education recovery, 5 October 2021 - UNESCO Biblioteca Digital

Outro dos retos clave a nivel nacional é a redución do 
abandono escolar prematuro. 

Segundo o último informe anual de  Eurostat sobre 
esta materia, en 2020 o 16% dos mozos e das mozas 
españolas entre 18 e 24 anos non completaran a 
secundaria- o nivel mínimo obrigatorio- unha taxa só 
superada por Malta (cun 16,7%) e moi lonxe da media 
europea (9,9%). 

Isto sitúa a España moi lonxe dos obxectivos 
marcados pola Unión Europea, que fixou unha taxa 
máxima do 10% como meta para 2020.11

Analizando os impactos da pandemia, varios estudos 
mostran que o profesorado sufriu un desgaste 
emocional, tendo síntomas de estrés, ansiedade e 
depresión. A sobrecarga de traballo, o estrés 
acumulado, o estado psicolóxico ou a falta de apoio 

ao profesorado son algunhas das causas que 
poden producir unha gran desmotivación, baixas 
por enfermidade, absentismo e un baixo rendemento 
laboral. É fundamental coidar a saúde mental do 
profesorado, xa que esta a predicir o benestar 
emocional e o compromiso do alumnado e 
tradúcese en calidade educativa.

O estrés e a urxencia dunha rápida adaptación aos 
modelos educativos en liña das e dos docentes sumado 
a condicións económicas  precarizadas (pola redución 
do investimento público en educación) repercuten en 
que estes se reformulen a súa dedicación. 
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Cal é a situación do 
profesorado?

Segundo os últimos datos dispoñibles, en 
2019 no mundo había máis de 94 millóns de 
profesores e profesoras.12

Tal como sinala a directora da UNESCO, a pandemia 
puxo de manifesto o valor insubstituíble da profesión 
docente na sociedade, pero tamén as difíciles 
condicións de traballo que padecen. Os e as docentes, 
cunha ampla maioría de mulleres, estiveron en primeira 
liña para garantir a continuidade da aprendizaxe 
cando as escolas estaban pechadas e para proporcionar 
apoio  socioemocional aos seus alumnos, especialmente 
ao estudantado máis vulnerable. 

Tiveron que adaptarse rapidamente á aprendizaxe a distancia e manexar novas ferramentas dixitais, a miúdo 
sen formación para iso. Actualmente deben avaliar e remediar as perdas de aprendizaxe do seu alumnado, facer fronte 
aos problemas de saúde e seguridade na aula, e aproveitar os métodos virtuais, híbridos e presenciais para reducir ao 
mínimo os posibles trastornos.13

Os equipos docentes e persoal escolar 
téñese reiventado e exposto aos riscos 
de contaxio, con todo, o seu papel no 
proceso de ensino e aprendizaxe púxose 
en ocasións en cuestión.

https://www.plataformadeinfancia.org/documento/propuestas-next-education-la-equidad-educativa-en-el-plan-de-recuperacion/
https://www.20minutos.es/noticia/4743827/0/espana-es-el-segundo-pais-con-mayor-abandono-escolar-de-la-union-europea-y-supera-en-un-60-el-objetivo-de-2020/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/world_teachers_day_fact_sheet_2020.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180


En moitos países, as e os docentes con contratos 
temporais, docentes substitutos e persoal de soporte 
educativo corren o risco de ver os seus contratos 
finalizados.14

 
Así, as taxas de deserción de docentes, que miden a 
proporción de docentes que abandonan a profesión 
(Obxectivo dos  ODS 4. c.6), seguen sendo un desafío 
para a construción dunha forza laboral sostible. 

Durante os últimos 5 anos, a deserción no nivel de 
educación primaria chegou ao 22% en Guinea, ao 
17% en Serra Leona, ao 16% en Mauritania e o 13% 
en  Benín. En Chile, tal como apunta o estudo do 
Instituto de Investigación Avanzada en Educación (IE) 
e do Centro de Investigación Avanzada en Educación 
(CIAE) da Universidade de Chile, o 20% dos 
profesores deserta ao quinto ano do exercicio 
docente, impulsados polo abafo e a desmotivación, 
o que podería agudizarse con o estrés da pandemia 
e as clases híbridas.16

O déficit de profesores e profesoras e as altas taxas 
de rateo alumnado-profesorado, engádese a esta 
lista de desafíos cos que se atopa a profesión docente.
Segundo os datos proporcionados por UNESCO no 

14 Informe_No_podemos_pasar_pagina.pdf (lasillaroja.org),  Entreculturas, setembro 2021.
15 2021 World Teachers’ Day fact sheet | Teacher Task Force (acceso 26/10/2021).
16 Profesores en fuga: el 20% arranca del aula al quinto año de trabajo docente - La Tercera (acceso 22/11/2021).
17 Ídem.
18 Ídem.
19 Ídem.

Día Mundial de Docencia 2021, a proporción media 
mundial de alumnado por docente capacitado na 
educación primaria foi de 27: 1, presentado grandes 
diferenzas, variando de 56: 1 en África subsahariana 
a 17: 1 en Europa (en España 20:1, no curso 2020-
21, redución por 1,7 alumno/a en referencia co curso 
anterior).

A escaseza de docentes segue sendo máis aguda 
en África subsahariana, onde se estima que se 
necesitan 15 millóns máis de profesores e profesoras 
para alcanzar os obxectivos relativos á educación 
en 2030. Superar estes retos require un compromiso 
audaz, investimento e innovación a unha escala sen 
precedentes.17

 
Outro dos puntos críticos, é o referido á cualificación 
dos docentes. A nivel mundial, o 83% do profesorado 
de primaria e a mesma proporción de profesorado de 
secundaria tiñan as cualificacións mínimas requiridas. 
Con todo, esa porcentaxe é moi desigual nas distintas 
partes do mundo. Así, en primaria, esta proporción 
oscila entre o 98% en Asia  sudoriental e só o 67% en 
África subsahariana, mentres que en secundaria oscila 
entre o 97% en Asia central e tan só o 61% en África 
subsahariana.18 
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O profesorado ten 
un papel clave na 
consecución do ODS4 
e a Axenda2030

Os e as docentes son unha pedra angular dos 
sistemas educativos de calidade e desempeñan 
un papel clave na construción de sociedades 
equitativas. Aínda que o prazo para alcanzar os 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible é 
menos dunha década, a COVID-19 ten o potencial 
de socavar os esforzos e reverter o progreso.

Apoiar a recuperación sostible da educación, o profesorado debe estar no centro de todos os esforzos.19 As e os 
educadores son o eixo vertebral e insubstituíble no proceso de aprendizaxe.

Os coñecementos e competencias de mestres e mestras constitúen un dos factores de maior importancia para a 
educación de calidade. Son pezas fundamentais en todo o proceso de ensino e teñen a chave para mellorar o futuro 
do seu alumnado. 

https://lasillaroja.org/wp-content/uploads/2021/09/Informe_No_podemos_pasar_pagina.pdf
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/2021-world-teachers-day-fact-sheet
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/profesores-en-fuga-el-20-arranca-del-aula-al-quinto-ano-de-trabajo-docente/R2S3YCCZ25AMBBSGXWCJ4ELV24/


Ao transmitir aprendizaxes e valores universais 
fomentan a creación de cidadáns e cidadás 
comprometidos coa súa comunidade e co planeta. 
O poder transformador da educación de calidade 
permite o desenvolvemento persoal, a equidade de 
xénero e a erradicación da pobreza.20

Os desafíos da COVID-19 só reforzaron o seu papel 
insubstituíble e  multifacético: 

• en facilitar e orientar a aprendizaxe,

• no apoio ao desenvolvemento  socioemocional dos 
estudantes dentro e fóra da aula,

• en habilitar un espazo seguro, saudable e afectuoso 
para que os nenos e nenas desenvólvanse,

“Chegou o momento de recoñecer o papel excepcional que desempeñan os docentes 
e de empoderalos mediante a formación, o perfeccionamento profesional, o apoio e 
as condicións de traballo que necesitan para utilizar o seu talento. A época que 
estamos a vivir supón un desafío, pero tamén nos ofrece unha oportunidade para 
lograr unha rápida transformación en resposta ás necesidades sen satisfacer 
que se multiplicaron debido á pandemia.”22

(Mensaxe conxunta UNESCO, UNICEF,  Education  International con motivo do día dos 
Docentes 2021) 

• na defensa do benestar dos estudantes e en 
conectarlles con outros apoios sociais,

• actuar como actor clave no apoio ao benestar social e 
económico máis amplo, 

• en ser modelos a seguir, por exemplo en 
empoderamento das nenas, adolescentes e mulleres en 
disciplinas e carreiras de ciencias, tecnoloxía, enxeñería 
e matemáticas (STEM).

Ao longo da pandemia, a pesar de todas as dificultades 
e límites, vimos exemplos convincentes e inspiradores de 
profesorado que foron máis aló para apoiar o benestar 
do seu alumnado, atopando formas creativas de chegar 
ao alumnado, proporcionar apoio  socioemocional e 
aproveitar a tecnoloxía de forma creativa.21 
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Necesidades do 
persoal docente

Para facer realidade a recuperación da educación 
hai que empezar por garantir o apoio e benestar 
psicosocial, unha remuneración adecuada, 
saúde e a seguridade dos docentes, entre 
outras cousas, concedéndolles a prioridade para 
a vacinación xunto con outros traballadores 
esenciais (xa que en varios países aínda non 
foi así).23

Por unha banda, requírese investimento a fin de dispoñer de máis docentes e ofrecerlles oportunidades de 
formación continua e actualización profesional, de modo que os e as educadores poidan enriquecer a súa práctica 
e adquirir as competencias necesarias para integrar e utilizar eficazmente as ferramentas educativas dixitais 
e tecnoloxías pedagóxicas en apoio da aprendizaxe e adaptarse ás diferentes necesidades do alumnado. A 
formación do profesorado debe conter materias transversais de inclusión, accesibilidade e deseño universal, así como 
o coñecemento das particularidades dos colectivos máis desfavorecidos e de metodoloxías inclusivas, as cales deben 
ofrecerse de forma continua.

20 La formación docente es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 
(coordinadoraongd.org)
21 There will be no recovery without empowered, motivated and effective teachers | World Education Blog (wpcomstaging.com)
22 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180/PDF/379180eng.pdf.multi 
23 La UNESCO hace un llamamiento a dar prioridad a los docentes en sus planes de vacunación para que la educación continúe de manera 
segura y las escolas permanezcan abiertos

https://coordinadoraongd.org/2015/10/la-formacion-docente-es-clave-para-alcanzar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://gemreportunesco.wpcomstaging.com/2021/10/05/there-will-be-no-recovery-without-empower-motivated-and-effective-teachers/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180/PDF/379180eng.pdf.multi
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/teacher-vaccination


Para iso, o profesorado debe contar con ferramentas 
e materiais innovadores e creativos, ademais do apoio 
de campañas institucionais e o recoñecemento nos 
libros de texto, para a identificación de referentes, 
especialmente de mulleres en ámbitos próximos 
relacionados coas  STEM. Así mesmo, é vital contar 
con docentes e xerentes mulleres en todos os niveis 
de educación. Débese fomentar a promoción das 
profesoras e a participación de mulleres referentes nas 
aulas para que poidan progresar nas súas carreiras e 
asumir postos de liderado.

Unha educación transformadora precisa de creatividade 
e materiais que fomenten no alumnado a adquisición, 

non soamente de coñecementos, senón tamén valores, 
habilidades e recursos para exercer, de forma activa e 
comprometida, o modelo de cidadanía global.

A recuperación da educación farase realidade se leva a 
cabo man a man cos e coas docentes, alzando a súa 
voz e dándolles espazo para participar na adopción 
de decisións e respectando os seus coñecementos 
pedagóxicos e a súa experiencia para  re-imaxinar a 
saída da crise e construír sistemas educativos máis 
resistentes.

A escola, buscando na programación educativa a 
individualización da aprendizaxe do alumnado, debe 
ser sensible á diversidade, transformando o modo no 
que se relaciona co alumnado e coas familias, para non 
xerar dinámicas de segregación e exclusión. 

Ademais, a escola é un espazo de socialización e 
protección, onde é imprescindible atender a saúde 
mental dos profesores para coidar así o benestar 
psicosocial do alumnado e a calidade da docencia.  

A nosa campaña– 
mirada ao profesorado  

Por todo isto, é importante loitar polo dereito 
á educación de calidade para todos e todas, 
apostando polos e as docentes. No curso 
pasado, a través dos materiais e traballo na nosa 
campaña Mil Millóns de Voces, centrámonos en 
escoitar as experiencias e emocións provocadas 
pola COVID-19, sobre todo no alumnado. 

Neste curso, tendo en conta os enormes desafíos e 
o seu rol central como motor de desenvolvemento 
sostible, queremos poñer o foco na figura 
docente.  

Queremos escoitar como foi este período para eles e 
elas, impartindo o ensino no contexto de emerxencia 
que supuxo a pandemia,  e a través de varias 
dinámicas, guiar o alumnado para mostrarlles o papel 
excepcional que desempeñaron os seus profesores e 
profesoras, non só nos últimos meses, senón tendo 
unha mirada máis ampla no seu rol fundamental de 
conseguir facer realidade o dereito á educación de 
calidade para todos e todas.

Por iso, queremos que os nenos, nenas e 
adolescentes poñan en valor o traballo dos seus 
docentese que participen de maneira activa 
reivindicando o seu status, necesidades e papel na 
axenda pública, pedindo o investimento necesario e 
o cumprimento dos compromisos adquiridos para 
garantir o dereito á educación de calidade, sen deixar 
a ninguén atrás.    

Doutra banda, é importante acabar cos 
estereotipos ao redor das diversas profesións 
e especialmente ás vinculadas co ámbito 
tecnolóxico, afastándose da tradicional 
división de roles de xénero. 



24 Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 
4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all; 2016 (unesco.org) 
25 We need more and better education financing in Africa for a full recovery from COVID-19 | Blog | Global Partnership for Education

O pago de nóminas aos e as docentes é o maior 
grupo dentro da maioría dos orzamentos de educación, 
máis do 90% do mesmo dedícase a esta partida.

A vital importancia dos e as mestras é ben recoñecida 
por familias, estudantes, especialistas en educación e 
tamén polos gobernos; e aínda así o enorme déficit no 

persoal de profesorado segue existindo en moitas 
partes do mundo. O déficit de calidade en educación 
non se superará se non se inviste nos e nas docentes.

Por todo iso, desde as organizacións da  Campaña 
Mundial pola Educación (CME) vimos solicitando aos 
gobernos doantes como o noso que manteñan o 
dereito á educación como prioridade, tanto en 
termos políticos como orzamentarios. Así, pedimos 
que o 20% da Axuda Oficial ao Desenvolvemento 
destínese a accións e programas educativos. 

Estamos convencidas que non haberá 
desenvolvemento nin posibilidades de eliminar as 
causas da pobreza sen unha educación de calidade 
para todos e todas. O contexto extraordinario da 
pandemia esixe de xestos e compromisos acordes 
cos retos que temos como sociedades, sendo o da 
educación un dereito e un piar indiscutible para a 
construción de sociedades máis xustas, solidarias 
e sostibles.  
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Que é o que 
pedimos?

Os Estados deben cumprir os seus 
compromisos adquiridos nos acordos 
internacionais como a Axenda 2030 e o Marco 
para a acción 2030 de  Incheon, para protexer 
o progreso realizado cara ao logro do  ODS4, e 
“garantir que o profesorado estea  empoderado, a 
súa contratación e remuneración sexa adecuada, 
estea motivado, posúa cualificación profesional, e 
reciba apoio no marco de sistemas ben dotados de 
recursos suficientes, eficaces e administrados de 
maneira efectiva”.24

O Informe de Vixilancia da Educación Mundial ( GEM) da UNESCO 2020 indica que é probable que a  COVID aumente 
a enorme brecha de  financiamento anual para alcanzar o  ODS 4 nun terzo, pasando de 148 mil millóns ata case 200 
mil millóns de dólares. Estímase que a axuda á educación diminuirá ata en 2.000 millóns de dólares en 2022, o que 
impón aos gobernos responsabilidades aínda maiores para proporcionar un financiamento nacional adecuado para a 
educación.25 

Como advertimos na nosa Chamada á 
acción “Mil Millóns de voces”, o maior 
obstáculo ao que se enfrontan os países 
que queren contratar máis docentes ou 
pagarlles máis son as restricións do Fondo 
Monetario Internacional que instan os 
países a conxelar ou recortar a nómina 
do sector público (no 78% dos países nos 
últimos 3 anos).  

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
https://www.globalpartnership.org/blog/we-need-more-and-better-education-financing-africa-full-recovery-covid-19


Financia:



 polo

profesorado

Unidade didáctica

voz 
Primeiro ciclo
de primaria

 MilMillónsDeVoces#

Alza a

Duración: 3 sesións.
1ª sesión: Caixas 1 e 2. 2ª sesión: Caixas 3, 4 e 5. 3ª sesión: Caixa 6.

Materiais: O xogo realizarase coa axuda dun taboleiro en formato físico ou dixital (Genially).
• 1ª sesión: Os materiais para a primeira sesión son aqueles que o profesorado e o alumnado decidan
utilizar para facer un micrófono ou elemento de manualidade. Lembrade: será importante que os
materiais sexan reciclados e reutilizables!

• 2ª sesión: Os materiais para a segunda sesión estarán detallados nas caixas 3, 4 e 5 do xogo.
• Taboleiro para imprimir en formato A3 + Ficha de xogo para cada elemento.
• Crebacabezas.

Obxectivos: 1. Facer visible a importancia do profesorado na educación. 

2. Coñecer a realidade das diferenzas entre a situación do profesorado no Sur e no Norte global.

3. Valorar o dereito á educación como un dereito chave doutros dereitos, e que se inclúe na Axenda
2030-ODS4, co obxectivo de garantir unha educación inclusiva, equitativa, igualitaria e de calidade
e promover oportunidades de aprendizaxe ao longo da vida para todas as persoas.

4. Xerar conciencias críticas sobre as desigualdades educativas e que favorezan a mobilización
individual e colectiva.

5. Realizar un programa de televisión, a nosa canle para elevar eses #MilMillónsdeVoces, co obxectivo
de sensibilizar á cidadanía sobre a importancia do papel clave do profesorado e sobre o dereito a unha
educación de calidade (ODS4). Esta actividade pódese compartir despois nas rúas da túa cidade ou
dentro do teu centro educativo.

Este ano preparamos un xogo para facilitarche o traballo coa SAME e está pensado para que o 
poidas traballar segundo a túa realidade e a do teu alumnado. Este xogo preséntase con diferentes 
caixas que che permitirán facer o pack completo ou traballar aquelas caixas que consideres máis 
adecuadas na túa aula.  

Se ves que por tempos non es capaz de levar a cabo toda a proposta acouga, hai máis opcións, quizais 
ata se che ocorra unha mellor combinación!

Aviso importante



Traballar todas as caixas do xogo: Proposta desenvolvida neste PDF para poñer en práctica en tres sesións. 
Continúa lendo a páxina seguinte (Primeiro, as regras do xogo-Instrucións para o profesorado).

Escoller unhas caixas para traballar  (elemento escaleira que che permitirá pasar dunhas caixas a outras). 
Continúa lendo a páxina seguinte (Primeiro, as regras do xogo-Instrucións para o profesorado).

Traballar directamente na actividade de mobilización  (última caixa en todas as propostas) Neste caso non 
utilizarías o taboleiro de xogo, exporías directamente a proposta, gravando un programa de televisión con 
sensibilización previa.

Caixas 1 e 2: Motiactívate! e manualidade

É importante, en calquera opción, que leas esta caixa ao teu alumnado porque contextualiza e motiva para 
o que lles vas propoñer a continuación e son 5 minutos. Para a manualidade, propoñémoste unha actividade 
artística que poderás desenvolver de forma transversal noutras materias. A idea é que o produto creativo sirva 
logo para a actividade da caixa 6. Se non tes tempo para facela, colle a escaleira do anexo 3 e salta xunto ao 
teu alumnado ás caixas de sensibilización 3, 4, e 5. 

Caixas 3, 4 e 5: Conexión global e figura do profesorado

Aquí podes elixir tamén que caixas te interesan traballar, usa a escaleira do anexo 3 para saltarte a que 
queiras. Son as caixas de sensibilización para o alumnado sobre a temática deste ano: o papel clave do 
profesorado para lograr unha educación de calidade. 

Caixa 6: Mobilízate e alza a voz!

É a culminación e consideramos que é importante; é  o produto co que alzaremos a voz e que levaremos ao 
acto de mobilización, xa sexa no noso centro educativo ou nas rúas. Neste caso trátase dun programa de 
televisión. Se vas directamente a esta caixa, propoñémosche ler o documento de Introdución, para contex-
tualizar, así como para levar ao alumnado á reflexión a través das preguntas que ha ao final da caixa 3 e 4.

Estamos aquí para adaptarnos, aprendemos 
moito diso nesta última tempada, así que 
propoñémosche:

Primeiro, as regras do xogo
Instrucións para o Profesorado

Presentámosvos a proposta de Unidades Didácticas SAME 2022, baseada nun xogo 
de mesa! É unha actividade na que o alumnado deberá ir cubrindo caixas, nas que 
se propoñen diferentes dinámicas relacionadas co noso tema central, garantir unha 
educación inclusiva, equitativa, igualitaria e de calidade e promover oportunidades 
de aprendizaxe ao longo da vida para todas as persoas (ODS 4) e a temática da 
SAME 2022, o papel clave do profesorado, baixo o lema #MilMillónsdeVoces.

Para xogar teredes dispoñible un taboleiro imprimible 
no Anexo 1, aínda que tamén disporedes dunha versión 
online máis dinámica en Genially na seguinte ligazón: 
https://acortar.link/cB5P2q. Por cada caixa que o 
alumnado supere, entregaráselle a toda a aula unha 
das 4 pezas do crebacabezas que podedes atopar no 
Anexo 2, así ata chegar á caixa final e completar o 
crebacabezas. Cada unha destas pezas servirá para 
poder obter o elemento necesario para alzar a voz 
do profesorado, coma se fose unha clave que deben 
conseguir para seguir avanzando. Entre todas as pezas 
do crebacabezas formarase un micrófono, como 
elemento simbólico deste ano. 

O micrófono busca darlle voz ao 
profesorado, peza fundamental no 
proceso educativo do alumnado e que 
o ano pasado alzou a voz polo dereito á 
educación deses 1500 millóns de nenas, 
nenos e adolescentes que quedaron sen 
ir ao colexio durante a pandemia, tendo 
en conta que actualmente hai zonas nas 
que as escolas seguen pechadas.



Infantil
Lipdub

Primeiro ciclo
de Primaria
Televisión

Terceiro ciclo
de Primaria
Podcast

Segundo ciclo
de Primaria
Xornal

Secundaria e
idade adulta
Vídeo reivindicativo

Propóñense 5 taboleiros diferentes para cada etapa 
educativa (infantil, primeiro ciclo de primaria, segundo 
ciclo de primaria, terceiro ciclo de primaria, secundaria 
e idade adulta), e en cada unha delas traballarase a 
través dun medio de comunicación diferente. 

As dinámicas propostas para cada medio de 
comunicación deséñanse en función do nivel 
educativo e do proceso de aprendizaxe do alumnado 
desa idade, pero se prefires traballar outro medio de 
comunicación só tes que adaptar as dinámicas 
propostas. 

Os medios serán os seguintes:

Este ano traballamos a través dos medios de 
comunicación e redes porque son canles educativas 
importantes e teñen unha importante influencia na 
educación. Axudarannos a dar voz ao alumnado, 
profesorado e sociedade sobre o papel fundamental 
do profesorado no proceso educativo. As persoas 
recibimos información, analizámola e aprendemos 
con ela, tamén aumentamos a nosa experiencia do 
mundo e pouco a pouco imos cambiando os nosos 
valores sociais e culturais e, polo tanto, esta función 
dos medios pode contribuír á homoxeneización da 
sociedade, a un pensamento e estilo de vida 
uniformes, ou todo o contrario.

Os medios de comunicación manteñen á cidadanía 
informada desde diferentes perspectivas e, en gran 
medida, contribúen a manter a democracia na nosa 
sociedade, trasladando información política e de 
xustiza social dentro e fóra das nosas fronteiras. 
A súa vez, favorecen as relacións coa familia, 

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

amizades e as persoas próximas (chateamos, 
compartimos experiencias a través das redes con 
outras persoas, vemos a televisión ou imos ao cine, 
falamos sobre un determinado programa...)

A través desta actividade búscase promover unha 
conexión global para coñecer outras realidades 
poñendo o foco no papel clave do profesorado. 
A estrutura do xogo divídese en 3 sesións, traballadas 
do seguinte xeito:

Primeira sesión

Na primeira sesión traballaranse a Caixa 1, que contén 
as instrucións do xogo, e a Caixa 2, que propón a 
creación dun elemento a modo de manualidade que 
servirá de material para a Caixa Final: Mobilízate e alza 
a voz! Por iso propoñemos que a Caixa 2 se traballe 
non na aula principal, senón na clase de plástica, 
artes ou calquera outra materia que se considere 
oportuna, así como en calquera espazo que o 
profesorado considere máis axeitado, co obxectivo 
de implicar o profesorado na SAME 2022, ou 
mesmo como tarefas na casa, para implicar as familias. 
É importante lembrar que para a manualidade (caixa 2), 
o ou a docente terá que preparar previamente os 
materiais para realizala.

Segunda sesión

Na segunda sesión traballaranse as Caixas 3, 4 e 5. 
Estas caixas conteñen diferentes actividades que 
axudarán ao alumnado a aprender e reflexionar sobre 
a importancia do ODS4. En concreto, do papel clave 
do profesorado na consecución do dereito a unha 
educación de calidade. Ao longo destas caixas 
promoverase a Educación Transformadora para unha 
Cidadanía Global (ETCG), centrada no dereito á 
educación.

Terceira sesión

Na terceira sesión traballarase a Caixa 6, chamada... 
Mobilízate e alza a voz! Esta caixa é a culminación do 
xogo, xa que se propón crear contidos no medio de 
comunicación indicado para cada etapa educativa. 
Para iso, o alumnado terá que escribir unha nova ao 
redor da temática do papel clave do profesorado e 
do cumprimento do ODS4.

Lembrade que no primeiro anexo das Unidades 
Didácticas atoparedes un taboleiro para poderdes 
xogar ao xogo, e elaboramos unha versión online máis 
dinámica a través da plataforma Genially, que se pode 
utilizar como un taboleiro interactivo para proxectar na 
aula, e que atoparedes na seguinte ligazón: 
https://acortar.link/cB5P2q. Se decidides imprimir o 
taboleiro (en tamaño A3), no Anexo 3 tendes a vosa 
disposición a ficha de xogo recortada e dobrada para 
que vaiades avanzando de caixa en caixa.  

Lembrádevos de imprimilo en papel reciclado 
para minimizar o noso impacto sobre o medio 
ambiente.  

https://acortar.link/cB5P2q


Un ano máis chega a SAME: Semana de Acción 
Mundial pola Educación, sabes o que é? Soaralle a 
algún ou algunha compañeiro/a, outros de vós nunca 
oiriades falar dela, pero, acougade! o importante é que 
vos animamos a serdes parte deste movemento polo 
dereito a unha educación de calidade. 

Seguro que sabes que a educación é moi importante, 
ti vés á escola todos os días, non si? Sabías que hai 
nenos e nenas da túa idade que aínda teñen as escolas 
pechadas? As súas mestras e mestres seguen loitando 
durante estes dous anos de pandemia para eliminar 
esas barreiras e conseguir que todas as nenas e nenos 
do mundo poidan ir á escola coma ti.

Profes de todo o mundo berraron con todo o seu ser 
polo dereito á Educación de calidade, ata tal punto 
que, hoxe, os/as nosos/as profes quedaron roucos/as 
e precisan de nós máis que nunca, podedes 
axudarlles a que recuperen a súa voz?

Para iso propoñémosvos un xogo con diferentes 
caixas, cada unha delas presentaravos diferentes retos 
que porán a proba a vosa creatividade... só cando, en 
equipo, consigades superar cada caixa, darásevos unha 
peza do crebacabezas a toda a aula. Gardádeas todas, 
habémolas necesitar para poder devolver a voz aos e 
ás docentes do mundo! 

Pero... espera, como imos facer que estas voces 
cheguen lonxe e sexan realmente escoitadas en todo 
o mundo?

Teño unha idea! Converterémonos en reporteiros e 
reporteiras para defender o dereito á educación, se 
facemos o noso propio programa de televisión 
podemos defender o dereito á educación e demostrar 
que o profesorado é unha peza imprescindible para 
garantir a mellor educación posible para todas as 
persoas.

Poñámonos mans á obra, non hai tempo que 
perder! Todo o mundo aos seus postos, o xogo está 
a piques de comezar e debemos superalo como 
equipo!

Para poder darvos a primeira peza do crebacabezas, 
necesito que me axudedes a responder á seguinte 
pregunta entre toda a clase:  

• Por quen imos alzar a voz este ano?

Caixa 1: Motiactívate!
Tempo:  5 minutos.

Materiais:  Taboleiro, peza de crebacabezas 1 e texto introdutorio para ler na aula.

Coa explicación completada e a pregunta 
contestada, superarase a caixa 1! Entrégase 
a primeira peza do crebacabezas.

 polo

profesorado

 Alza a 
voz 



Esta caixa prepáranos para a caixa final, a proposta de 
ser reporteiros un día e facer o noso propio programa 
de televisión. Esa caixa final, na que se propón unha 
actividade de mobilización, proponse realizar un 
programa de televisión. Pero, como o imos facer 
sen un escenario que nos transporte a un ambiente 
televisivo?  

Para superar a Caixa 2 o alumnado terá que poñerse 
mans á obra e facer unha manualidade, cuxo 
resultado poderá ser utilizado posteriormente no 
desenvolvemento da Caixa 6: Mobilízate e alza a voz! 
Para a realización da manualidade faranse diferentes 
grupos de 3 a 5 persoas, segundo o considere máis 
axeitado o ou a profesora. A manualidade consiste en 
crear un espazo no que posteriormente gravarán o seu 
programa. Para iso, cada grupo terá un papel nesta 
creación do atrezzo. 

Propóñense algunhas ideas, pero podes engadir o que 
queiras e non pasa nada se hai grupos que deciden 
facer o mesmo, porque cada un o fará a súa maneira.  
Deixade voar a  imaxinación!

• Marco de televisión tipo photocall, algo atractivo que 
poidan empregar para situárense coma se estiven trala 
pantalla.

• Un micrófono que empregarán os reporteiros e 
reporteiras.

• Un disfrace ou vestiario típico dun ou dunha 
presentador/a de televisión.

• Un cartel para anunciar o programa de televisión.

A idea será moi sinxela, durante unha sesión, se 
pode ser, a de plástica, arts (por tratarse dunha 
manualidade) ou o que mellor se adapte, e naquel 
espazo que o/a profesor/a considere máis axeitado, 
o alumnado terá a oportunidade de crear un elemento 
que posteriormente utilizará para desenvolver o 
seu programa. Se non é posible implicar outras clases 
do centro, tamén podería ser conveniente enviar como 
deberes a creación da manualidade, para que o 
alumnado poida facelo dende a casa. Pódese realizar 
con papel, cartón, cartolinas, ou cos materiais que 

cada alumna/o e profesora/o considere oportunos!
En canto aos materiais, na SAME cremos firmemente 
no cumprimento de todos os ODS, sendo o ODS 4, 
o dereito a unha educación de calidade, a mellor 
ferramenta para iso. 

Por iso, entendemos que para o cumprimento de todos 
os ODS é necesario educar ao alumnado no valor da 
sustentabilidade, polo que vos convidamos a realizar 
a manualidade con materiais reciclados e reutilizables. 
Lembrade que, defendendo a educación, tamén 
sostemos o mundo ;)

En definitiva, non podemos perder de vista que 
o obxectivo deste manual será mostrar ao mundo 
que o alumnado tamén está mobilizado a favor dunha 
educación inclusiva, equitativa, igualitaria e de calidade 
para todas as persoas en todas as partes do mundo 
(ODS4), polo que será un elemento que se poderá 
amosar no Acto Central que se desenvolva na Semana 
de Acción Mundial pola Educación, que será a última 
semana de abril de 2022.Las escuelas auto

Caixa 2: Manualidade  
Marco de televisión

Tempo:  40 minutos.

Materiais:  Taboleiro do xogo, peza 2 do crebacabezas, cartón, pinturas/ceras acrílicas, 
cartolinas ou outros materiais que o profesorado e o alumnado decida empregar para realizar 
a manualidade, é importante que esta choiva de ideas sobre os materiais que se poden 
achegar dende as súas casas se faga con antelación para que poidan traelos. Deste xeito 
fomentaremos a reciclaxe e a reutilización de materiais, conseguindo non tanto un resultado 
vistoso, senón unha contribución ao consumo responsable.

Coa manualidade rematada, pasarase a 
caixa 2! Entrégase a segunda peza do 
crebacabezas.

Fagamos 
un programa

de TV!



Para esta actividade proxéctase na aula o seguinte 
vídeo, no que se relata de forma dinámica 
a importancia da escola para lograr a formación 
como persoas, desenvolver a nosa identidade e 
cultivar os valores que guían os nosos pasos para así 
aprender a voar libres, sermos quen de tomar decisións 
e construírmos un mundo mellor. Autor vídeo: UNICEF 
https://www.youtube.com/watch?v=0e4fBz7epsY

Despois a clase dividirase en catro grupos. O obxectivo 
é moi sinxelo, deberán escribir as palabras que se lles 
ocorran sobre “que ten o colexio que me axuda a 
crecer”. A dinámica é que cada un destes grupos terá 
que escribir as súas achegas en papel, pero seguindo 
uns requisitos, cada grupo terá o mesmo tempo para a 
actividade, pero pautas diferentes.

Para crear máis tensión, tamén se poderá poñer a 
conta atrás no encerado. En canto ás pautas, haberá 
grupos que terán máis dificultades e trabas para 
logralo e outros que disporán de todas as facilidades, 
representando as diferenzas no dereito e acceso á 
educación. As dificultades poden radicar no acceso a 
materiais e obstáculos no camiño ou na dificultade de 
acceso á educación poñendo exemplos de palabras 
con distintos formatos xa que son de conciencia 
fonolóxica, esta será unha dificultade engadida 
(Anexo 4).

Algunhas das pautas poden ser:

Grupo 1

Dispoñen dunha chea de folios e un monte de pinturas, 
e cada un pode escribir simultaneamente nos papeis. 
Pódeselles entregar unha ficha con exemplos en 
maiúsculas (fácil acceso á lectura). (Por exemplo, 
BOLÍGRAFO)

Caixa 3: Conexión global
Tempo:  15 minutos.

Materiais:  Encerado, peza 3 do crebacabezas, proxector e pantalla, mesas e cadeiras como 
obstáculos, lapis e pinturas de cores, folios.

Grupo 2 

Só dispoñen dun folio e dunha pintura por cada dous 
alumnos, deberán ir escribindo por quendas. Pódeselles 
dar unha folla con exemplos coas palabras escritas en 
minúsculas que é máis difícil que as maiúsculas á hora 
de acceder á lectura. (Por exemplo, bolígrafo)

Grupo 3 

Só dispoñen dun folio e dunha pintura, ademais só 
poderá escribir un alumno simultaneamente, os demais 
deberán permanecer afastados e cada vez que un 
escribe unha palabra poderá ir correndo ao grupo para 
que lle fagan o relevo coma se de unha carreira de 
relevos se tratase. 

Pódeselles dar unha folla de exemplo coas palabras 
escritas nunha grafía máis complexa ou alternando 
maiúsculas e minúsculas para dificultar o acceso á 
lectura. (Por exemplo, bOLígRaFo)

Grupo 4

Disporán de medio folio xa utilizado (unha folla en 
sucio) e unha única pintura. O alumnado non poderá 
apoiarse nas mesas para escribir, tendo que poñerse 
no chan. 

Só unha persoa poderá escribir simultaneamente, 
mentres os demais permanecerán apartados e cada 
vez que un escribe unha palabra poderá ir correndo 
ao grupo para que lle fagan o relevo coma se dunha 
carreira de relevos se tratase. Ademais, este grupo 
terá obstáculos que atravesar, pódense poñer as 
cadeiras facendo un camiño e que teñan que pasar 
por debaixo delas para chegar ao lugar onde poden 
escribir. 

Pódeselles poñer unha folla con exemplos coas 
palabras escritas en minúsculas, pero coas palabras 
incompletas, por exemplo, sen algunhas vogais para 
engadir dificultade no acceso á lectura. (Por exemplo, 
b_lígraf_, m_sa)sa)

Así, ao rematar a dinámica, simplemente contarán o 
número de palabras que escribiu cada grupo, xa que 
será unha diferenza cuantitativa. 

Despois da dinámica, poderán falar das diferenzas 
que existan entre as distintas escolas do mundo, 
reflexionando sobre as persoas que apenas teñen 
recursos para estudar ou sobre como o alumnado ten 
que camiñar longas distancias para chegar á escola.

https://www.youtube.com/watch?v=0e4fBz7epsY


Coa actividade rematada, superarase a 
caixa 3! Entrégase a terceira peza do 
crebacabezas.

Despois, deberán reflexionar sobre o que poderían ter 
feito eles para que a situación fose máis xusta para 
todo o mundo.

O máis probable é que se metan no xogo e sigan as 
pautas indicadas, polo que poden ser guiados 
preguntándolles por que non repartiron os materiais 
cando viron que uns tiñan máis ca outros dun xeito 
inxusto. 

Deste xeito, preténdese que se dean de conta de que 
eles tamén teñen o seu papel e protagonismo na loita 
pola consecución dunha educación inclusiva, equitativa, 
igualitaria e de calidade (ODS4) para todas as persoas.

Por último, preguntaráselle aos grupos cantos incluíron, 
entre as palabras que pensaron na dinámica anterior, a 
figura do profesorado, facéndolles reflexionar sobre a 
importancia de contar con esta referencia nos centros 
xa que sen o profesorado a educación non pode 
chegar do mellor xeito a todos os nenos e nenas 
do mundo. 

Con esta e todas as demais ideas que queiran 
compartir, darase importancia a que as políticas 
internacionais e estatais presten a atención debida á 
educación e se aposte, con iso, por un mellor 
financiamento para a consecución do ODS 4.



Nesta caixa seguiremos analizando a situación do 
profesorado en diferentes realidades. Para iso imos 
coñecer profesionais da educación de diferentes 
partes do mundo. 

Proponse reproducir dous vídeos, todos eles presentan 
unha persoa que, polo seu bo facer como docente, foi 
nomeada ao premio “Global teacher prize” nalgunha 
das súas edicións.

Fonte: Varkey Foundation. 
https://www.globalteacherprize.org/es 

Para esta actividade seleccionáronse docentes de 
distintas nacionalidades, con contextos e realidades 
educativas moi diferentes e con formas singulares de 
abordar a educación, pero todos teñen en común a 
paixón pola educación e son claros exemplos de que 
o profesorado é a clave para conseguir unha educación 
inclusiva, equitativa, igualitaria e de calidade para todas 
as persoas sen importar a súa procedencia nin 
condicións sociais e durante toda a súa vida.

No anexo 5 figura unha ficha que presenta os seis 
docentes seleccionados. Non tes que traballalos 
todos, pero convidámoste a ver os seus testemuños 
para escolleres dúas destas figuras que poden ser 
máis interesantes para traballar co teu alumnado e 
facer así despois a reflexión e dinámica de peche.

Algúns destes vídeos están en castelán e outros en 
inglés con subtítulos, pero son sinxelos, dinámicos e 
moi visuais. Pode ser interesante traballar a segunda 
lingua estranxeira, aínda que sería recomendable, para 
unha mellor comprensión do alumnado, que se vaia 

parando aos poucos, traducindo o que din ou 
deixando que un alumno de cada vez lea os subtítulos 
en castelán. 

Ademais, pódese guiar a dinámica facendo preguntas 
ao alumnado como: 

• Que che gusta deste mestre ou mestra?

• Por que cres que lle apaixona o seu traballo? 

• Que cres que o entristece máis do seu traballo?
 
• Que teñen de especial as clases do docente?

Despois de ver o vídeo en plenario, comentarán o que 
máis lles chamou a atención e despois en gran grupo 
escribirán nunha metade do encerado en que se 
parecen estas persoas e na outra metade en que 
se diferencian. 

Sería conveniente orientar as dinámicas para que 
afonden nas súas características persoais, nas súas 
paixóns, pensamentos, ideas en común... Esta 
actividade daralles pistas para a quinta e última caixa 
da sesión de hoxe.

Caixa 4. Conexión global
Tempo:  10 minutos.

Materiais:  Taboleiro, peza 4 do crebacabezas, proxector e pantalla, encerado.

Coa actividade rematada, superarase a 
caixa 4! Entrégase a cuarta peza do
crebacabezas.

Hanan Al Hroub

Carolina Muñoz 

Peter Tabichi 

Doani Emanuela 
Bertan  

Ranjitsinh Disale  

Andria Zafirakou 



Caixa 5: Silueta do profesorado
Tempo:  20 minutos.

Materiais:  Taboleiro, peza 5 do crebacabezas, papel continuo (para pintar a silueta), 
bolígrafos ou rotuladores, pinturas e elementos anexos.

Nesta ocasión, o alumnado deberá debuxar a figura 
do profesorado nun papel continuo. No anexo 6 
atoparedes un exemplo dunha silueta do profesorado.

O alumnado debuxará unha silueta da súa profesora 
ou profesor (proponse que o profe se deite no chan 
para que poida debuxar a súa silueta), e o alumnado 
terá que asociar e clasificar algunhas palabras, 
debuxos, emoticonas... (conforme apropiado para a 
súa idade), sobre que características debe ter o 
profesorado para exercer o seu papel clave na 
educación; especialmente para que se garanta este 
dereito a unha educación inclusiva, equitativa, 
igualitaria e de calidade (ODS 4). A silueta contará 
con 4 zonas distintas nas que haberá que representar 
ideas diferentes, polo que o alumnado estará dividido 
en 4 grupos na aula, con 4 símbolos diferentes que se 
lles deberá entregar (Anexo 7). Deixámosche unha 
noticia que che pode axudar a detectar estas 
características, no anexo 8 e tamén che deixamos no 
(anexo 9) diferentes pictogramas asociados a cada 
un dos seguintes ámbitos (podes utilizalos ou non 
segundo o nivel de lectoescritura da clase):

Zona Contorna 

Arredor da silueta (por fóra dela facendo 
referencia ao contexto/contorna do 
profesorado), representarán todas 
aquelas características, (o anexo 10: 
decálogo, pode dar unha idea) que debe 
ter o contexto do profesorado para que 
poida ser garantido que cumpra co seu 
papel clave na educación. Entregáraselles 
un símbolo dun mundo.

Zona Emocións

Na zona onde se atopa o corazón da 
silueta representaranse as habilidades 
emocionais que debe posuír o profesorado 
para exercer correctamente o seu papel 
clave na educación. Entregáraselles un 
símbolo dun corazón.

Zona Coñecementos

Na zona onde se atopa o cerebro na 
silueta representaranse os coñecementos 
que debe ter o profesorado para exercer 
correctamente o seu papel clave na 
educación. Entregaráselles un símbolo 
dunha lámpada.

Zona Accións 

Na zona onde se atopan as mans da 
silueta representaranse as actuacións 
que o profesorado debe levar a cabo 
para exercer correctamente o seu papel 
fundamental na educación. 
Entregaráselles un símbolo dunhas 
mans.

Cada grupo explicará as súas reflexións ao resto da 
aula mentres as captan na silueta e pegan o símbolo 
nas zonas clave da silueta. 

O profesorado explicará ao alumnado que para que 
teña todas estas características é necesario garantir 
o ODS4, unha educación inclusiva, equitativa, igualitaria 
e de calidade, así como o seu financiamento. Para iso, 
animamos ao profesorado a que explique as súas 
necesidades, compartindo a súa propia experiencia.

Por último, aproveitaremos todo o traballo realizado 
durante a dinámica para que o vexa todo o mundo! 
Colleremos o papel coa silueta e todas as ideas 
recollidas e colgarémolo nun punto clave do centro 
educativo, como pode ser no corredor ou na 
entrada. Con isto, conseguiremos que as necesidades 
do profesorado sexan escoitadas por moita máis xente, 
e daremos visibilidade á SAME, dando pasos para o 
cumprimento do ODS 4! Tamén podemos pegar na 
parede dos corredores o micrófono que o alumnado 
conseguiu a medida que vaia superando as distintas 
dinámicas.

Coa silueta 
rematada, 
pasarase 
a caixa 5! 
Entrégase a 
quinta peza do 
crebacabezas.

escuela

escuela

escuela

escuela



Chegamos á actividade final! E só por iso gañastes 
a última peza do crebacabezas que vos permitirá 
coñecer o elemento simbólico da SAME 2022. Se 
chegamos ao final deste xogo é porque o alumnado 
conseguiu superar cada caixa, polo que adquirirán 
algúns coñecementos sobre o papel fundamental do 
profesorado e o dereito a unha educación inclusiva, 
equitativa, igualitaria e de calidade (ODS4). 

Por iso, chegará a hora de que o alumnado se 
mobilice e aproveite de xeito práctico todo o 
aprendido. 

Para desenvolver a actividade final, o alumnado terá 
que realizar un programa de televisión! O obxectivo do 
programa de televisión será sensibilizar á cidadanía 
sobre o papel clave do profesorado, sobre as 
dificultades que pode atopar e sobre a importancia 
de que todas as persoas en todas as partes do mundo 
teñan acceso a unha educación inclusiva, equitativa, 
igualitaria e de calidade (ODS4).

(Reflexión en plenario antes de traballar por grupos) 
Antes de gravar un pequeno programa de televisión, 
propoñémosche que reflexiones sobre o aprendido 
sobre a figura clave do profesorado durante o xogo 
e sobre todas as aprendizaxes e ensinanzas que os 
diferentes profes que tiveches marcaron en ti.
 
Posteriormente, terán que facer un programa 
protagonizado polo alumnado, respondendo á 
pregunta: Por que é importante que (nome do seu 
profe) veña ao colexio todos os días? 

Cada grupo pode escoller o nome do profesor ou 
traballar toda a aula o mesmo docente. Esta cuestión 
traballarase en pequenos grupos, igual que na caixa 
2 ao realizar a manualidade. E nestes deberán pensar 
como queren responder a esa pregunta e a que lle 
queren dar importancia no seu grupo. Para preparar a 
súa resposta, que debería levar entre un minuto e dous, 
disporán de 20 minutos. Ademais, o grupo debe decidir 
quen será o alumno entrevistado e quen representará, 
polo tanto, a resposta do seu grupo.

A gravación do programa será realizada polo profesor 
utilizando como escenario e atrezzo todo o preparado 
na caixa 2 da manualidade. Deste xeito, por grupos, 
irán saíndo para daren resposta á pregunta, facendo 
un do grupo de entrevistador/a e outro deles de 
entrevistado/a. Os demais membros do grupo 

poderán asistir ao plató cos carteis do programa para 
teren tamén o seu papel no programa. O resto da clase 
escoitará cada grupo que vaia gravar ata que lle toque, 
coñecendo e compartindo así o traballo de todas as 
persoas. Cada grupo deberá poder dar a súa resposta 
nun máximo de 2 minutos. E con todas as respostas 
obtidas poderase facer unha montaxe que será o 
resultado final do programa.

• Se o centro conta cunha canle de YouTube, radio, 
revista, xornal ou similar, poderá compartirse nese 
espazo durante a semana da SAME.

• Tamén podedes compartilo coa SAME no  
info@cme-espana.org. Lembrade que para poder 
publicar e compartir as imaxes, vídeos ou outros 
materiais onde apareza o alumnado é imprescindible 
contar cos permisos oportunos, no anexo 11 figuran 
todas as indicacións ao respecto.
 
Por último, non podemos esquecer que a SAME se 
celebra a última semana de abril! Será neste momento 
cando sexa máis axeitado subir o programa de 
televisión á páxina web do colexio e ás redes 
sociais co cancelo #MilMillónsdeVoces e así poder 
conseguir un maior impacto. 

Caixa 6: 
Mobilízate e alza a voz!

Tempo:  Sesión completa.

Materiais:  Taboleiro, peza 6 do crebacabezas, micrófono ou smartphone, manualidades 
desenvolvidas na Caixa 2.

 polo

profesorado

 Alza a 

voz 

Ademais, esa mesma semana celebraremos 
os Actos Centrais da SAME en 
todas partes, para que o 
alumnado poida interpretar 
os contidos do programa 
en directo! Tamén se 
poderá, simplemente,  
contar a experiencia 
vivida e todo o 
aprendido na 
SAME. A vosa 
acción unirase 
a outras 
accións 
propostas 
pola CME.



Anexo 1: Taboleiro de xogo

Caixa 1
Motiactívate!

Caixa 5
Silueta do
profesorado

Caixa 4
Conexión
global

Caixa 2
Manualidade:

Marco de
TV

Caixa 3
Conexión
global

Caixa 6
Mobilízate
e Alza a

voz!

 polo
profesorado

Same 2022

voz  Alza a 



Anexo 2: Pezas do crebacabezas



Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Anexo 3: Ficha do xogo e escaleira



Anexo 4: Exemplos de palabras para a  
  dinámica “que ten a escola   
   que me axude a crecer?”

GRUPO 2

Profesores

Luz

Respecto

Lapiseiro

Pupitre

Encerado

Amizades

Libros

Cariño

Seguridade

Biblioteca

GRUPO 3

pROfeSOrES

lUz

ReSpecTo

LaPisEiRo

PUpItRe

EncErAdo

aMIzaDes

lIbRoS

CArIñO

SegURIdAdE

GRUPO 4

PR_FES_RES

L_Z

R_SP_CTO

L_PIS_IRO

PUP_TRE

ENC_R_D_

_MIZ_DES

LIBR_S

GRUPO 1 

PROFESORES

LUZ

RESPECTO

LAPISEIRO

PUPITRE

ENCERADO

AMIZADES

LIBROS

CARIÑO

SEGURIDADE

BIBLIOTECA

INTERNET



Anexo 5: Historias de docentes 
  nomeados/as ao global 
  teacher prize

Gañador do Global Teacher Prize en 2016

Creceu nun campo de refuxiados palestino, unha vida de exposición á violencia 
fíxolle atopar na escola a oportunidade de utilizar o xogo como un camiño para 
aprender e reducir os comportamentos violento nas escolas.

https://www.youtube.com/watch?v=AMvtX2Wrvs4 
(1,54’ En inglés, con subtítulos en castelán)

Gañador do Global Teacher Prize en 2020

NNTT e inglés

O gran logro da docente foi ter sabido interpretar as necesidades, valorar e 
acompañar as ideas dos seus alumnos. Despois de seren motivados, pasaron 
de non asistir a clase a agardala na porta da aula e descubrir a importancia de 
aprender unha lingua estranxeira para ser cidadáns do mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=FcTccsEFLoM
(2,00’ Testemuño en castelán)

Gañador do Global Teacher Prize en 2019

Profesor nunha área rural empobrecida, apodera os seus alumnos a través da 
ciencia, destinando o 80% do seu salario ás persoas que máis o necesitan.

https://www.youtube.com/watch?v=SCEwQ0I8W44 
(1,38’ Noticia dobrada ao castelán)

Gañador do Global Teacher Prize en 2020

Non só traduciu os libros de texto da clase á lingua materna dos seus 
alumnos, senón que tamén lles incorporou códigos QR para que lles dean acceso 
a audiopoemas, videoconferencias, historias e tarefas. Ranjit cambiaría o contido, 
as actividades e as asignacións dos libros de texto codificados con QR para crear 
unha experiencia de aprendizaxe personalizada para cada estudante. Ademais 
disto, actualizou os libros de texto con código QR, Inmersive Reader e 
ferramentas Flipgrid para axudar ás nenas con necesidades especiais.

https://www.youtube.com/watch?v=BImnQqSzYa4  
(1,22’ Noticia dobrada en castelán)

Hanan Al Hroub
(Palestina)

Carolina Muñoz
(Arxentina) 

Peter Tabichi 
(Kenia)

Ranjitsinh Disale  
(India)



Gañador do Global Teacher Prize en 2020

EE, LSE

Ensina LIBRAS, a lingua de signos brasileira, ao seu alumnado con discapacidade 
auditiva. Aproveitando a oportunidade que supón a tecnoloxía, comezou a 
propoñer videochamadas cos seus alumnos, para aclarar dúbidas e inquietudes 
sobre as clases do día. Estas titorías en liña foron crecendo e facéndose cada vez 
máis sistemáticas, ata convertérense en videoclases.

https://www.youtube.com/watch?v=2A-RbInvS1c 
(1,03’ Presentación en inglés, subtítulos en inglés))

Gañador do Global Teacher Prize en 2018

A escola está situada no barrio de Brent, un dos “etnicamente máis diversos e 
pobres”.

A determinación de Andria de ir máis aló dun currículo escolar identikit propiciou 
que Alperton gañase a Marca Platino de Desenvolvemento Profesional do Instituto 
de Educación, unha honra que mereceron menos de 10 escolas británicas.

https://www.youtube.com/watch?v=LhDACV1XWiM
(2,23’ Noticia en inglés con subtítulos en castelán)

Doani Emanuela 
Bertan 
(Brasil)

Andria Zafirakou   
(Reino Unido)

Fonte: Varkey Foundation. https://www.globalteacherprize.org/es



Anexo 6: Silueta do profesorado



Anexo 7: Símbolos para a silueta



Anexo 8: Noticia dunha profesora
onde se destacan as calidades dunha profe 
comprometida cunha educación de calidade 

1. Asegurarse sempre de que os 
nenos e nenas se sintan útiles, 
escoitados e queridos.

2. Xerar a suficiente confianza  
nos nenos e nenas para que 
descubran o talento que posúen.

3. Fomentar a cooperación e non 
a competición, porque cando son 
exemplo para os demais, prodúcese 
neles un cambio positivo e isto 
afecta a súa contorna.

4. Coñecer ao seu alumnado para 
saber como podes axudarlles. Velaí 
o verdadeiro fin da ensinanza.

5. Ser unha persoa creativa para 

Ensinar en contextos de pobreza é un verdadeiro reto. Pero o 
éxito dos nosos proxectos anímanos a compartir as calidades 
que teñen os profesionais que, como Carolina, traballan en 
contextos difíciles.

Calidades dunha  
boa profesora ou dun
bo profesor

captar o interese dos que están 
agardando unha resposta.

6. Entender a educación como un  
compromiso social que vai máis 
aló dun coñecemento que se poida 
compartir.

7. Proporcionar as ferramentas 
necesarias para que o alumnado 
comprenda mellor o mundo no 
que vive e poida desenvolverse 
nel.

8. Entender a aprendizaxe como 
a forma de dar a unha persoa a 
posibilidade de potenciar e 
desenvolver a afectividade e 
as súas relacións na comunidade.

Tomado de artigo: Arnaiz, B. (2019) “Las 8 cualidades fundamentales de una buena 
profesora”. Axuda en Acción:
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/cualidades-de-una-buena-profesora/



Anexo 9: Pictogramas

Contorna

SAUDABLE

LIMPO

NON FAME

PAZ

FAMILIAR

NON SEQUEDADE

LÚDICO

AMOBLADO



Emocións

SOLIDARIA

DIVERTIDO

CARIÑOSO

MEDIADOR

DIALOGANTE

AMABLE

EMPÁTICA

COMPRENSIVO

AGRADABLE



Coñecemento

PACIENTE

LINGUAXE

EDUCACIÓN FÍSICA

IDIOMAS

MÚSICA

INGLÉS

CONTOS CREATIVO

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN
PLÁSTICA E VISUAL



Accións

FALAR

COOPERATIVO

OBSERVAR

ESTUDAR

COMPARTIR

LER EN ALTO

ENSINAR

AXUDAR

XOGAR

Fonte: Centro Aragonés para a Comunicación Aumentativa e Alternativa. (s.f.). ARASAAC. http://www.arasaac.org/aac.php

ABRAZAR



Anexo 10: Decálogo

MilMillónsdevoces#

Decálogo

Elaborado por p
rofesorado 

que traballa a S
AME

1 Fomentar a igualdade nos recursos materiais, humanos e 
educativos básicos para poder acceder á Educación. 

3 Valorar e transmitir a importancia da educación e de 
profesionais con formación adecuada.

5 Fomentar a inclusión e potenciar as capacidades do alumnado 
con dificultades e problemas. 

2Contar con máis recursos persoais para poder responder ás
necesidades emocionais de todo o alumnado e profesorado.

4Sensibilizar a gobernos promovendo unha lexislación estable
e unha inversión potente en recursos materiais e persoais.

7 Comprender que a educación ha de ser simétrica e que debe 
traballar tamén coas familias para que sexan de maior calidade. 

6Garantir unha educación que sexa universal e que toda persoa
acceda a ela para poder traballar por unha igualdade social.

9 Afianzar unha educación gratuíta para todos e todas, con un
profesorado preparado ante a diversidade e ben formado. 

8Desenvolver unha educación que ademais dunha dimensión
instrutiva, abarque outras dimensións do crecemento persoal.

10Aumentar os recursos económicos e humanos e
a formación específica adaptada ao alumnado.



Anexo 11: Autorización

Lembrade que para publicar e compartir as imaxes, vídeos ou outros materiais onde apareza o alumnado 
é imprescindible contar cos permisos oportunos das súas nais/pais/titores ou representantes legais xa 
que son coñecedores de que as imaxes serán difundidas pola Campaña Mundial a través das súas redes 
sociais e a través das canles das entidades asociadas á campaña. 

Para poder difundir e alzar as vosas voces dende as contas das redes sociais da Campaña Mundial pola 
Educación (Facebook, Instagram, Twitter, Flickair, a web ou os medios) dedicadas á difusión de SAME e á 
loita polo cumprimento do ODS 4, como obxectivo principal, animámosvos a: 
 
Compartir os materiais e fotos na web e/ou RRSS dos vosos centros e espazos educativos, 
etiquetando a CME España (debaixo a listaxe das contas da CME). Así, dende a CME España poderemos 
darlle unha maior difusión e así alzar a voz.   

Tamén podes compartilo coa CME España enviando o material a  comunicacion@cme-espana.org. 
No correo electrónico pedímosvos que incluades a información básica: 

• O nome de centro/espazo educativo:

• Quen participou (Grao/Grupo/Clase):

• Data e lugar (localidade, municipio, CCAA):

Importante, no correo electrónico incluíde, por favor, o seguinte parágrafo: 

“[ENTIDADE], como participante nas actividades realizadas no marco da Campaña Mundial pola 
Educación, concede ás entidades que integran a Campaña Mundial pola Educación (GCE) o tratamento 
dos datos persoais e imaxes dos participantes nas devanditas actividades que se compartan a través 
deste correo. O tratamento ten por obxecto dar a coñecer ou promocionar a CME, así como difundir a 
imaxe, a voz e os materiais dos participantes a través de calquera dos medios ou canles de comunicación 
das entidades que integran a CME.  Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición ou outros por correo electrónico a dataprotection@educo.org e consultar a política de 
privacidade en https://cme-espana.org/politica-de-privacidad /. A [ENTIDADE] garante que conta cos 
permisos pertinentes das nais/pais/titores/representantes legais das nenas, nenos e adolescentes obxecto 
de tratamento de datos persoais e imaxes para a súa cesión ás entidades integrantes da CME”.

       Lin e acepto:



Financia:


