
25 DE NOVEMBRE
DRET A SER UNA NENA

Memòria de la campanya

GRÀCIES!

L'EXPERIÈNCIA 
DE MESTRES PARTICIPANTS

«L'activitat ha estat molt ben valorada pel 
professor encarregat de treballar-la a l'aula. Així 
mateix, l'alumnat s'ha mostrat molt interessat 
pel tema i molt motivat a col·laborar en accions 
d'aquesta mena. Ha estat un plaer col·laborar amb 
l'organització a la campanya de lluita contra el 
matrimoni infantil.»

IES San Marcos, Icod de los vinos 
(Santa Cruz de Tenerife) 

«Us volem agrair l'experiència. El material ha 
estat de gran ajuda, en especial els vídeos, ja que 
hem treballant amb alumnes d'entre 14 i 15 anys i 
els ha fet reflexionar sobre les diferents realitats dels 
adolescents. 

El dia 25, els alumnes de quart van fer unes 
representacions teatrals basades en el matrimoni 
infantil. Aquests vídeos estan disponibles a la nostra 
xarxa social.»

IES La Maroma, Benamocarra (Málaga)

«Les activitats que ens proposàveu eren molt 
interessants i la majoria dels tutors les van fer, en 
les setmanes al voltant del 25 de novembre. El 25 de 
novembre es va fer una marxa solidària amb altres 
instituts de la zona i els diners recaptats eren per a la 
vostra associació. Va ser un èxit. Al meu centre havien 
de dur unes mans que ells i elles decoraven per 
denunciar la violència de gènere i algunes mans duien 
la vostra polsera.»

IES Radio Exterior d'Alacant

Aquests són només alguns dels exemples, però tots els centres educatius van 
treballar els valors relacionats amb la fi de la violència i contra el matrimoni 
infantil, conscienciant l'alumnat de la importància del respecte i la tolerància 
juntament amb la igualtat entre gèneres per aconseguir una vida més digna i que 
respecti els Drets Humans. 

«Vam incloure el tema del matrimoni infantil a 
les activitats del 25 N, que al meu centre era 
"Construïm murs contra la violència a les 
dones". Els nois i noies d'FPB van fer el mur que us 
adjunto a la foto i van vendre les polseres aquell dia. 
L'activitat i el tema han estat molt interessants, ja que 
coneixien molt poc sobre aquesta mena de violència. 
D'altra banda, al material que s'envia al professorat 
per a aquests temes també s'hi va incloure l'enllaç al 
vídeo de la vostra pàgina i textos vostres. També al 
manifest que vam elaborar per llegir-lo.»

IES Heliópolis, Sevilla

«Es van dur a terme les activitats següents: elaboració 
de vídeos, pòsters i manifestos per part de l'alumnat 
de 1r a 4t de l'ESO, més la venda de polseres contra 
el matrimoni infantil. El 25 de novembre, al pati es va 
celebrar un acte amb el visionat dels millors vídeos i la 
lectura d'un dels manifestos, acompanyats per música 
de piano en directe.»  
 
IES La Flota, Múrcia

Tres àmbits d'actuació
Des de Save the Children, amb el suport del govern de Sierra Leone, que ha apostat molt 
fort per l'educació i contra el matrimoni forçós, principalment des de la figura de la seva Primera 
Dama, Fatima Dio, afrontem solucions integrals que incideixin en tots els àmbits.

Les infraestructures
Estem bastint i rehabilitant 22 escoles als llocs més remots de país, com Kailahun i Pujehun, 
amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'educació i que els nens i nenes sentin orgull de 
pertànyer a la seva escola, l'edifici més digne de seva comunitat. Volem que les famílies 
sentin que envien les seves filles a un lloc segur, amb latrines separades, amb fàcil accés 
per a discapacitats i amb l'únic punt d'aigua potable de tot el poble. Allà on construïm o 
rehabilitem les escoles, el govern de Sierra Leone es compromet a construir un institut 
d'Educació Secundària. 

El professorat
Molts professors i professores a Sierra Leone són voluntaris i viuen de la caritat de les 
comunitats, i no tenen un títol reconegut. Nosaltres donem suport a la seva capacitació 
perquè puguin viure amb un sou digne i generem ocupació a les comunitats. La nostra 
prioritat és formar dones com a mestres perquè esdevinguin un referent per a les nenes 
que eduquen.

Les famílies
Si construïm escoles i formem mestres però les comunitats no participen al procés, les 
famílies no enviaran les seves filles a l'escola i no sentiran l'educació com a fonamental. 
Tindríem escoles buides i mestres aturats. En llocs tan remots i tan pobres, l'escola 
no només beneficia els menors; té impacte en tota la comunitat i especialment en les 
nenes, atès que trenca aquest cercle d'abandonament escolar de les nenes per culpa del 
matrimoni forçat.

The Right to be a Girl
Save the Children ha creat el fons econòmic Right to be a Girl, un programa amb les nenes 
obligades a un matrimoni forçós amb el qual hem arribat a més de 1.000 nenes a Sierra Leone, a 
través de formació en oficis que els proporcionen ingressos i llibertat econòmica davant dels seus 
marits. Però la part més interessant del projecte a Sierra Leone és la feina amb les nenes més petites 
per prevenir que les casin quan arribin a l'adolescència. 

El matrimoni forçós en nenes és una de les principals causes de l'abandonament escolar 
a països en vies de desenvolupament i, alhora, les nenes que es troben fora de l'escola estan més 
exposades a ser víctimes d'aquesta pràctica. Atacar aquesta situació de soca-rel representa posar el 
focus en l'educació de les nenes. 

LA NOSTRA FEINA AMB LES NENES VÍCTIMES
DE MATRIMONI INFANTIL FORÇAT



Per què
El matrimoni infantil posa en marxa un cicle de 
marginació que nega a les nenes els drets més 
bàsics, com ara l'educació i la llibertat, i posa fi 
a la seva infantesa. Deixen d'anar a escola per 
esdevenir mullers i mares. 

Trencar aquest cicle és possible gràcies a l'educació. 
Una nena formada a l'escola té més possibilitats 
de decidir, de ser lliure i de cuidar correctament 
d'ella mateixa i del seu nadó quan és mare. 

Aconseguir que les nenes en països desfavorits 
vagin a l'escola no és fàcil, per això cal que la 
comunitat, les autoritats i les famílies donin suport 
a aquestes nenes i en facilitin la formació. I per 
això calen recursos econòmics amb què generar 
campanyes de conscienciació de les famílies i les 
autoritats i construir escoles on aquestes nenes 
puguin anar per formar-se i completar els cicles 
educatius corresponents. 

El projecte 
Una iniciativa dirigida a treballar amb el jovent el 
Dia contra la violència de gènere i contribuir 
a erradicar una de les seves pitjors formes: el 
matrimoni infantil. 

STOP AL MATRIMONI INFANTIL
DRET A SER UNA NENA

Ser nena és un dret

Construir una escola d'educació 
primària per a 100 alumnes costa 
50.000 €. Gràcies per ajudar-nos a 
construir un futur en què les nenes 
de Sierra Leone tinguin esperances 
i oportunitats.  

POLSERES CONTRA EL MATRIMONI INFANTIL

Amb motiu del 25 de novembre, 
Dia contra la violència de gènere, 
vam convidar els centres educatius 
d'ensenyament secundari a convertir 
aquest dia en un esdeveniment 
reivindicatiu i solidari a favor del 
dret de les nenes i en contra del 
matrimoni infantil. Ho vam fer a 
través de materials didàctics i de la 
venda de polseres per recollir fons i 
ajudar les nenes de Sierra Leone.

Els centres educatius es van inscriure per 
participar amb l'alumnat a l'activitat Stop al 
matrimoni infantil.

1

2 Van rebre gratuïtament 
material audiovisual i didàctic, 
juntament amb polseres i 
targetes informatives sobre 
l'activitat per a l'alumnat i el 
professorat.  

3 Uns dies abans del 25 de novembre  van 
treballar amb el material de sensibilització 
la realitat de les nenes a països com ara 
Sierra Leone i van vendre entre familiars 
i amistats les polseres per recollir fons i 
donar suport a la feina de Save the Children 
contra el matrimoni infantil. 

4 Els centres participants 
van recollir diners, que 
han fet arribar a Save the 
Children, i han rebut un 
diploma que n'agraeix i 
n'acredita la participació a 
l'activitat. 

Aquesta memòria recull els resultats de la 
campanya i agraeix als centres educatius la 
implicació amb una organització com Save the 
Children i la seva feina a favor de les nenes 
víctimes d'un matrimoni precoç i forçat.

50.000
euros aconseguits per construir 

una escola 
d'educació 
primària.

46.248
alumnes participants 

204
centres educatius 
a tot el país

2.012
mestres 

Cada 2 anys
d'escolarització d'una 
nena se'n retarda un 
l'edat de matrimoni.

CENTRES PARTICIPANTS
ANDALUCIA — ALMERIA — IES ALBAIDA | IES EL PARADOR | IES EMILIO MANZANO | IES JUAN RUBIO 
ORTIZ | IES VALLE DE ANDARAX — CADIZ — CEIP REYES CATOLICOS | IES ALVAR NUÑEZ | IES BOTANICO 
| IES CORNELIO BALBO | IES DRAGO | IES JUAN SEBASTIAN ELCANO | IES LA JARCIA | IES LAS CUMBRES 
| IES NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS — CORDOBA — IES ALVAREZ CUBERO | IES CECILIO JIMENEZ | IES 
FERNANDO III EL SANTO | IES GARCI MENDEZ | IES JOSE ALCANTARA | IES MARIO LOPEZ | IES NUEVO 
SCALA | IES VILLARRUBIA — GRANADA — IES AL-CADI | IES AL-FAKAR | IES AL-ZUJAYR | IES DIEGO DE 
SILOE | IES HISPANIDAD | IES MEDITERRANEO | IES NAZARI | IES PEDRO ANTONIO DE ALARCON | IES 
PEDRO JIMENEZ MONTOYA | IES SEVERO OCHOA | IES ULYSSEA — HUELVA — CEIP NARANJO MORENO 
| IES ALFONSO ROMERO BARCOJO | IES DIEGO RODRIGUEZ ESTRADA | IES DOLMEN DE SOTO | IES JUAN 
ANTONIO PEREZ MERCADER | IES PUERTA DEL ANDEVALO | INSTITUTO VIRGEN DE BELEN — JAEN — IES 
FUENTE DE LA PEÑA | IES GIL DE ZATICO | IES LLANO DE LA VIÑA | IES MATEO FRANCISCO DE RIVAS | 
IES MIGUEL SANCHEZ LOPEZ | IES SAN JUAN DE LA CRUZ | IES VERA CRUZ | IES VIRGEN DE LA CABEZA 
— MALAGA — IES ALFAGUAR | IES ARROYO DE LA MIEL | IES BENALMADENA | IES CAMPANILLAS | IES 
EL CHAPARIL | IES JUAN DE LA CIERVA | IES LA MAROMA | IES LAS LAGUNAS | IES LAS SALINAS | IES LAS 
VIÑAS-MOLLINA | IES MANUEL ALCANTARA | IES SANTA BARBARA | IES TORRE ALMENARA | IES TORRE 
DEL PRADO — SEVILLA — COLEGIO LA LUNA | IES ALBERO | IES AL-LAWRA | IES CARLOS CANO | IES 
FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN | IES HELIOPOLIS | IES LEONARDO DA VINCI | IES LOS ALCORES | IES 
MAESE RODRIGO | IES MANUEL LOSADA VILLASANTE | IES NICOLAS COPERNICO | IES PONCE DE LEON | 
IES TIERRA DE LAGUNAS — ARAGON — HUESCA — IES PIRAMIDE | IES SIERRA DE GUARA  — TERUEL — 
IES MATARRAÑA | IES SEGUNDO DE CHOMON — ZARAGOZA — IES CLARA CAMPOAMOR RODRIGUEZ | 
IES GALLICUM | IES GOYA | IZQUIERDO FP — BALEARES — ISLAS BALEARES — IES BALTASAR PORCEL 
| IES CENTRE DE TECNIFICACIO ESPORTIVA ILLES BALEARS | IES MARRATXI | IES PORRERES — CANARIAS 
— LAS PALMAS — CEIP NESTOR DE LA TORRE | IES CESAR MANRIQUE | IES GUIA | IES LA ISLETA | IES 
SCHAMANN — SANTA CRUZ DE TENERIFE — CEIP SAN SEBASTIAN | IES BUENAVISTA | IES CANARIAS 
CABRERA PINTO | IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | IES LA VICTORIA. ALFONSO FERNANDEZ GARCIA 
| IES SAN MARCOS — CASTILLA Y LEON — AVILA — IES VASCO DE LA ZARZA — LEON — IESO 
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ — SALAMANCA — IES LUCIA DE MEDRANO | IES MARTINEZ URIBARRI 
— SEGOVIA — IES HOCES DEL DURATON — VALLADOLID — IES MARIA MOLINER — ZAMORA — IES 
VALVERDE DE LUCERNA — CASTILLA-LA MANCHA — ALBACETE — IES ANDRES DE VANDELVIRA 
| IES ESCULTOR JOSE LUIS SANCHEZ | IES IZPISUA BELMONTE — CIUDAD REAL — CENTRO DE LA 
MUJER. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA | CRA SIERRA MORENA | IES HERNAN PEREZ DEL PULGAR | IES 
JUAN D'OPAZO | IES OJOS DEL GUADIANA | IES VIRGEN DE GRACIA — CUENCA — IES CIUDAD DE 
LUNA | IES DIEGO JESUS JIMENEZ | IESO ITACA — TOLEDO — IES ARENALES DEL TAJO | IESO LA JARA | 
IESO LEONOR DE GUZMAN — CATALUNYA — BARCELONA — COLEGIO COMERCIAL CATALA | IES 
BAGES SUD | IES CAL GRAVAT | IES EGARA | IES EL VERN | IES EMPERADOR CARLES | IES LACETANIA | IES 
LLAVANERES | IES MARINA — LLEIDA — ACADEMIA MARTINEZ | IES JOSEP VALLVERDU — CEUTA — 
CEUTA — IES ALMINA — COMUNIDAD DE MADRID — MADRID — COLEGIO EL VALLE | COLEGIO 
EL VALLE II | COLEGIO EL VALLE III | IES ALTAIR | IES ANTONIO LOPEZ GARCIA | IES MAESTRO MATIAS 
BRAVO | IES PABLO PICASSO | IES PROFESOR JULIO PEREZ | IES SAN NICASIO | IES VILLA DE VALDEMORO 
| INSTITUTO FPE ARZOBISPO MORCILLO — COMUNIDAD VALENCIANA — ALICANTE — IES CABO 
DE LA HUERTA | IES GAIA | IES LA CANAL | IES LA TORRETA | IES LAS LOMAS DE JUAN XXIII | IES MARINA 
BAIXA | IES RADIO EXTERIOR | IES SAN BLAS | INSTITUTO EUROPA — CASTELLON — IES BOVALAR | IES 
EL CAMINAS | IES MATILDE SALVADOR | IES SERRA D'ESPADA | IES VIOLANT DE CASALDUCH — VALENCIA 
— IES 25 DE ABRIL | IES AUSIAS MARCH | IES BENIMAMET | IES CAMP DE TURIA | IES GREGORI MAIANS | 
IES GUILLEM D'ALCALA | IES L'OM | IES MALILLA | IES Nº 26 "MISERICORDIA" | IES PERE D'ESPLUGUES | IES 
RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO — EXTREMADURA — BADAJOZ — IES CAMPOS DE SAN ROQUE 
| IES EUGENIO HERMOSO | IES FUENTE RONIEL | IES NTRA. SRA. DE BOTOA | IES TAMUJAL | IES VIRGEN 
DE SOTERRAÑO | IESO MARIANO BARBACID — CACERES — IES AUGUSTOBRIGA | IES FRANCISCO DE 
ORELLANA | IES GABRIEL Y GALAN | IES SANTA LUCIA DEL TRAMPAL | IES VIRGEN DE GUADALUPE | IESO 
VALLES DE GATA — GALICIA — A CORUÑA — IES DE CATABOIS | IES EDUARDO PONDAL | IES ELVIÑA 
| IES MONTE DAS MOAS — OURENSE — IES AS LAGOAS | IES MARTAGUISELA — PONTEVEDRA — CEIP 
DE COUTADA-BEADE | IES A XUNQUEIRA I | IES DA CAÑIZA | IES DE BEADE | IES MONTE CARRASCO — LA 
RIOJA — LA RIOJA — IES FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE — PAIS VASCO —  VIZCAYA — IES JUAN 
ANTONIO ZUNZUNEGUI BHI — PRINCIPADO DE ASTURIAS — ASTURIAS — IES CESAR RODRIGUEZ 
| IES NUMERO 1 | IES SANTA BARBARA — REGION DE MURCIA — MURCIA — COLEGIO SIGLO XXI | 
IES FRANCISCO SALZILLO | IES LA FLOTA | IES MIGUEL HERNANDEZ | IES ORTEGA Y RUBIO | IES PEDANIAS 
ALTAS | IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME | IES ROMANO GARCIA | IES VALLE DEL SEGURA 
| IES VILLA DE ALGUAZAS.


