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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:



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

Materiais: O xogo realizarase coa axuda dun taboleiro en formato físico ou dixital (Genially).
 • 1ª sesión: Os materiais para a primeira sesión detallaranse nas caixas 1, 2 e 3 do xogo.
 • 2ª sesión: Os materiais para a segunda sesión están especificados na caixa 4 na que crearán un 
 lipdub.
 • 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 unha actividade relacionada coa música, concretamente un lipdub, 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.

 polo

profesorado

Unidade didáctica

voz 

 MilMillónsDeVoces#

Infantil

 Alza a 

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



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.

Traballar todas as caixas do xogo: Proposta desenvolvida neste PDF para desenvolver en dúas 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, neste caso gravarías un libdub cunha previa 
sensibilización.

Caixa 1: Motiactívate! 

Parécenos importante en calquera opción que lle leas esta caixa ao teu alumnado porque contextualiza e 
motiva para o que lles vas propoñer a continuación e son 5 minutos. 

Caixas 2 e 3: As escolas do mundo e Silueta do profesor

Son as caixas de sensibilización para o alumnado sobre a temática deste ano: O papel clave do profesorado 
para conseguir unha educación de calidade. Se queres traballar, unha das dúas empregarían unha escaleira 
(Anexo 3) para saltar a caixa que non vas traballar.

Caixa 4: Mobilízate e alza a voz!

É a culminación e consideramos que é importante; é a creación artística que levaremos ao acto de 
mobilización xa sexa no noso centro educativo ou nas rúas. Neste caso é un lipdub. Se accedes 
directamente a este recadro propoñémosche a lectura do documento de Introdución, onde atoparás toda 
a información sobre a temática deste ano. Tamén propoñer na aula, antes de gravar o libdup, as preguntas 
que hai ao final da caixa 2. 

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/Harckt. 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.

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

https://view.genial.ly/61dd7ff4f5240b0d7e9c1e9e/interactive-content-tablero-same-infantil


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 están deseñadas en función do nivel 
educativo e do proceso de aprendizaxe do alumnado 
desa idade, pero se prefires traballar con 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, redes e, en infantil, da música xa que é 
unha forma de expresión e unha canle de comunicación 
pola súa moi importante vertente artística. Desde o 
punto de vista comunicativo, as mensaxes compartidas 
a través da música teñen un alto impacto emocional. A 
música dános a oportunidade de crear, compartir, xerar 
vínculos, experiencias e conectar con outras realidades 
do mundo global. 

O poder da música é infinito pola súa capacidade para 
facernos mellores, relaxarnos, facernos viaxar, soñar... 
Grazas a ela, nos momentos difíciles, sentímonos máis 
unidos que nunca.

A través desta actividade búscase promover unha 
conexión global para coñecer outras realidades 
poñendo o foco no papel clave do profesorado.

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

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

A estrutura do xogo divídese en 2 sesións, traballadas 
do seguinte xeito:

Primeira sesión

Na primeira sesión traballarase a Caixa 1, que contén 
as instrucións de xogo destinadas a motivar ao 
alumnado para xogar e as Caixas 2 e 3; estas dúas 
caixas conteñen diferentes actividades que axudarán ao 
alumnado a aprender e reflexionar sobre a importancia 
do ODS4. En concreto, o papel fundamental 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.

Segunda sesión

Na segunda sesión traballarase a Caixa 4, 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 facer un lipdub 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/Harckt

Se decidides imprimir o taboleiro (en tamaño A3), no 
Anexo 3 tendes a vosa disposición unha ficha de xogo 
para irdes avanzando de caixa en caixa. 

Fagamos 
un lipdub!

https://view.genial.ly/61dd7ff4f5240b0d7e9c1e9e/interactive-content-tablero-same-infantil


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! Convertémonos en reporteiros e 
reporteiras para defender o dereito á educación, se 
facemos o noso propio lipdub 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 1 do crebacabezas 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 



Nesta caixa, o profesorado exporá as dinámicas onde 
van construír unha escola para todas as persoas, 
e xunto co alumnado pegarán (con velcro, bluetack...) 
todos os elementos que a compoñen e que podedes 
atopar no Anexo 4. Pódense engadir todos os 
elementos que se consideren e non aparezan.

A continuación, lerase o conto “Como son as escolas 
do mundo?” Mentres o lemos todos xuntos, haberá 
que ir eliminando os elementos que non teñen todas 
as escolas do mundo. 

Con esta actividade reflexionarán sobre a importancia 
da escola e valorarán o afortunados que son de 
poderen ir todos os días á escola, aprender, compartir 
e xogar cos seus compañeiros e compañeiras.
                                                                                                                                                      

Sabedes como son as escolas noutras partes do 
mundo? Non en todos os lugares é tan doado chegar á 
escola coma aquí. No mundo hai escolas ás que é moi 
difícil chegar, por iso hai diferentes tipos de escolas. 
Imos descubrilas!

Hai escolas que están en lugares aos que é moi 
complicado chegar. Por iso existen distintos tipos de 
escolas, como as escolas flotantes.

As escolas flotantes

Son escolas que se desprazan sobre a auga. 
Están construídas sobre madeira e grandes 
flotadores. Alí acoden os nenos e as nenas das illas
da Arxentina.

Van en canoas ou camiñando cando a escola se 
achega á beiramar. Cando rematan as clases axudan 
ás súas familias a pescar, pero quen lles ensina a 
pescar, preguntaredes? Os seus profes, claro!

As escolas autobús

En Nova Deli, na India, moitas nenas e nenos teñen que 
traballar para axudaren as súas familias. E non poden ir 
á escola. 

Para que poidan aprender, un autobús lévaos da súa 
casa ao traballo e, polo camiño, dan as súas clases 
nunha aula con rodas que leva de todo: cadeiras 
pregables, ordenadores, libros... imaxinades o difícil 
que é para as ou os profes corrixiren exercicios sobre 
rodas? Teñen que adestrar moito!

As escolas carriño 

En moitas cidades de América Latina, hai ONGD que 
traballan con nenas e nenos que viven na rúa.  

Para iso, os seus profes, levan un carriño da compra 
con materiais educativos e danlles clases a eles, 
pero tamén aos seus papás e ás súas mamás! 
Imaxinádesvos que as vosas mamás e papás tamén 
viñesen ao cole? Ademais, tamén lles proporcionan 
atención médica. Cantas cousas fan estes profes!

Caixa 2: As escolas do mundo
Tempo:  20 minutos.

Materiais:  Taboleiro, peza 2 do crebacabezas, e tarxetas coas palabras y/o imaxes dos 
elementos que compoñen unha escola para todas as persoas que dota dunha educación 
de calidade.

Como son as escolas do mundo?



Co exercicio realizado, superarase a 
caixa 2! Entrégase a segunda peza do 
crebacabezas.

As escolas no campo de persoas refuxiadas

Estas escolas dispóñense en tendas de campaña e 
nela conviven nenos e nenas de diferentes países e 
idades. Non teñen cadeiras con respaldo nin pupitres 
e comparten materiais doados por ONGD.

Autoría conto: ISCOD 
http://www.quenadiesequedeatras.org/ficheros/docu-
mentos/ActividadesCastellano.pdf

O labor do profesorado en cada unha destas 
escolas, coma na vosa tamén, é fundamental, non 
credes?  

Pensade por un momento que a vosa profe non viñese 
hoxe e estivésedes sós na aula, que fariades? e así día 
tras día todo o curso.  

O mesmo sucedería se o ou a profe non acudise á 
escola carriño, a escola autobús ou a escola ao aire 
libre... como vimos o seu traballo é fundamental 
tanto nesas escolas coma na nosa.

Durante todo o tempo que estivemos confinados, a  
música non parou de soar, pola contra, multiplicouse 
nas nosas casas e balcóns, traendo esa alegría e 
esperanza que tanto necesitabamos naqueles 
momentos.

Agora imos escoitar a canción “Mi escuela, mi 
hogar” e veremos que aínda hai moitos nenos que 
non poden volver e botan a escola en falta. 

Fonte: Club Mundo Kids, Mi escuela, mi hogar:
https://www.youtube.com/watch?v=lfAf6Sr9AIc 

As escolas ao aire libre

En moitas zonas rurais de África, as nenas e os nenos 
sentan debaixo ou arredor dunha árbore, moitas 
veces sen abastecemento ou só cun encerado. O clima 
fai que teñan que soportar altas temperaturas no verán 
e choivas noutras épocas do ano.

http://www.quenadiesequedeatras.org/ficheros/documentos/ActividadesCastellano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lfAf6Sr9AIc


Caixa 3: Silueta do profesorado
Tempo:  20 minutos.

Materiais:  Taboleiro, peza 3 do crebacabezas, papel continuo (para pintar a silueta), 
bolígrafos ou rotuladores, pinturas e elementos anexos.

O profesorado debuxará a súa silueta nun papel 
continuo, no anexo 5 pódese atopar un modelo tipo de 
silueta e o alumnado terá que asociar e clasificar uns 
pictogramas sobre que características debe ter o 
profesorado para exercer o seu papel clave nunha 
educación de calidade. A silueta contará con 4 zonas 
diferentes, o ou a docente colocará o símbolo en cada 
zona, anexo 6, no que haberá que colocar diferentes 
ideas. O ou a docente explicará zona por zona e en 
plenario irán colocando os distintos pictogramas, que 
figuran no anexo 7, na súa zona correspondente. No 
caso de que se perda algunha imaxe ou zona, poderase 
debuxar directamente sobre a silueta. Reflexionarán á 
vez que irán colocando o pictograma na súa 
correspondente zona da silueta:

Zona Contorna 

Arredor da silueta, (por fóra dela facendo 
referencia ao contexto/contorno do 
profesorado), representarán todas aquelas 
características que debe ter o contexto 
do profesorado para que se garanta que 
cumpra o seu papel fundamental 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 aquelas actuacións 
que o profesorado deba realizar para 
poder exercer correctamente o seu papel 
clave na educación. Entregaráselles un
símbolo dunhas mans.

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 
no centro! 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!

Coa silueta rematada, pasarase a caixa 3! 
Entrégase a terceira 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 de 
calidade. (ODS4).  

Por iso, chegará a hora de que o alumnado se 
mobilice e aproveite de xeito práctico todo o 
aprendido. Na seguinte dinámica de produción que 
propoñemos, utilizando a música, alumnado e 
profesorado poderedes alzar a voz pola educación 
e sobre todo pola figura do profesorado.

Para a realización da actividade o alumnado terá que 
elaborar un lipdub da canción “Grazas profe”. A idea 
é dividir a canción por estrofas e/ou frases da letra que 
atoparás no Anexo 8 e que cada clase rexistre unha 
parte, se se fai en todo un curso ou por grupos se se 
fai nunha aula. Deste xeito, o alumnado de infantil 
realizará conxuntamente un lipdub. Pódense usar 
algúns accesorios para configurar a canción. 
Queremos ver o creativos que sodes o 
profesorado de infantil e o voso alumnado!

A canción podédela atopar na seguinte ligazón   
https://www.youtube.com/watch?v=UC1FbGcRALc 
(Babyradio.es 2:25 minutos).

A actividade é gratuíta e poderase levar a cabo como 
o profesorado e alumnado prefira, pero deixámosvos 
algunhas ideas para guiardes a sesión:

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

• No caso de existir televisión local na localidade 
do centro, proponse enviar o vídeo para reproducir.

• Tamén podedes compartilo coa SAME no 
info@cme-espana.org. Lembrade que para publicar 
e compartir as imaxes, vídeos ou outros materiais 
onde apareza o alumnado é imprescindible contar 
cos permisos oportunos, no anexo 9 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 os vídeos dos 
lipdubs creados á web do centro educativo e ás 
redes sociais co cancelo #MilMillónsdeVoces e así 
poder conseguir un maior impacto.

Caixa 4: 
Mobilízate e Alza a voz!

Tempo:  Sesión completa.

Materiais:  Taboleiro, peza 4 do crebacabezas, proxector, conexión a internet, cámara ou 
smartphone.

Ademais, esa mesma semana celebraremos 
Actos Centrais da SAME por todas partes, 
polo que o alumnado poderá interpretar o 
lipdub en directo! Tamén se poderá 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

 polo
profesorado

Same 2022

voz 
Caixa 1

Motiactívate!

Caixa 3
Silueta do
profesorado

Caixa 2
As escolas
do mundo

Caixa 4
Mobilízate
e Alza a

voz!

 Alza a 



Anexo 2: Pezas do crebacabezas



Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Anexo 3: Ficha do xogo e escaleira



Anexo 4: Tarxetas dinámica 
 “As escolas do mundo”

PROFESOR

BATA

CADERNO

GOMA

TEITO

PROFESORA

AUGA POTABLE

COMEDOR

AFIALAPIS

TELLADO

ORDENADOR

FIESTRA

CAMIÑO

PINTURAS

MESA

BAÑO

LIBROS

ENCERADO

PAPELEIRA

CADEIRA

COCIÑA

CONTOS

LAPIS

PAREDE

PORTA

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



Anexo 5: Silueta do profesorado



Anexo 6: Símbolos para a silueta



Contorna

SAUDABLE

LIMPO

NON FAME

PAZ

FAMILIAR

NON SEQUEDADE

LÚDICO

AMOBLADO

Anexo 7: Pictogramas



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



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

ABRAZAR

Accións

FALAR

COOPERATIVO

OBSERVAR

ESTUDAR

COMPARTIR

LER EN ALTO

ENSINAR

AXUDAR

XOGAR



TODOS OS DÍAS AO MEU REDOR
HAI MOITAS COUSAS, QUIZAIS UN MILLÓN 
QUE ME QUEDAN POR APRENDER.

E O MEU PROFE CON ILUSIÓN,
MOITA PACIENCIA E DEDICACIÓN,
EXPLÍCAMO UNHA E OUTRA VEZ.

PARA QUE POIDA APRENDER
O ABECEDARIO, CONTAR ATA CEN,
CALES SON AS CORES E TAMÉN COÑECER 
OS SEGREDOS DA VIDA.

GRAZAS PROFE, GRAZAS 
POR ENSINARME TANTO. 
GRAZAS PROFE, GRAZAS, 
GRAZAS POR SERES ASÍ.

GRAZAS PROFE, GRAZAS 
POR ENSINARME TANTO. 
GRAZAS PROFE, GRAZAS, 
GRAZAS POR SERES ASÍ, 
GRAZAS POR SERES ASÍ, 
GRAZAS POR SERES ASÍ.
GRAZAS

Anexo 8: Letra da canción 
      “Grazas profe”

Fonte: BabyRadio.es, Gracias Profe, https://www.youtube.com/watch?v=UC1FbGcRALc



Anexo 9: 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:


