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O noso mundo viviu un avance sen precedentes: a mortaldade 
infantil por mor de causas evitábeis reduciuse á metade; cada 
vez hai máis cativos e cativas que poden aprender e desenvolver 
todo o seu potencial e existe un consenso crecente sobre a 
necesidade de pórlle freo a calquera forma de violencia contra 
a infancia.  Porén, a pesares deste progreso histórico, aínda 
hai millóns de cativos e cativas que quedan atrás por mor 
da pobreza, o xénero, a súa orixe étnica ou por mor da súa 
situación de discapacidade. En moitos países, incluído o noso, a 
desigualdade na infancia aumenta de xeito alarmante. 

Desde hai dous anos tiven a oportunidade de visitar escolas de 
Save the Children nos campos de refuxiados da fronteira sirio-
xordana e de Grecia, en aldeas do Nepal após os terremotos 
ou en zonas rurais de Cuba. Nos 120 países nos que Save the 
Children está presente, a educación é a estratexia fundamental 
para provocar cambios reais e sustentábeis nas vidas dos nenos 
e nenas que sofren máis privacións.

Podemos formar parte dunha xeración que acade cambios 
extraordinarios para a infancia de loitarmos xuntos para que cada 
cativo e cada cativa vexa cumpridos os seus dereitos. Os Centros 
Embaixadores de Save the Children sodes, sen ningunha dúbida, 
un actor vital para que eses cambios poidan facerse realidade. 
Grazas polo voso esforzo constante, polo voso compromiso 
decidido e auténtico a prol da construción dun mundo mellor 
para a infancia, que será un mundo mellor para todos.

Atentamente,

Andrés Conde, 
Director General Save the Children España
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Que supuxo para os cativos a Convención 
sobre os Dereitos do Neno?
Que poderiamos mellorar?

A Convención sobre os Dereitos do Neno de 
1989, supuxo moitísimo para a infancia, xa 
que sacou á luz a condición especialmente 
vulnerábel dos cativos. Todos os seres humanos 
son igualmente dignos, sen excepción, sexa cal 
sexa a súa idade, raza ou xénero.

Mais dentro dos seres humanos temos que 
prestarlle unha atención especial aos máis 
vulnerábeis, aos que ata o de agora foron os 
máis marxinados: os cativos e as mulleres. 
Hogano, temos que mirar especialmente polos 

cativos porque son, de feito, a garantía de que o 
futuro da humanidade supoña unha nova etapa 
máis xusta. 

Hoxe só quedou un país do mundo sen firmar a 
Convención: os Estados Unidos. Mesmo Somalia 
asinou, a pesares que daquelas non podía pola 
crise que vivía. Todos os países asinaron, mesmo 
aqueles que existen e que, desgraciadamente, 
non se preocupan, nin pola infancia nin por 
nada.  Aínda que os EE.UU non asinaron, todos 
se subscribiron, porque a verba neno envólveo 
todo. É bo que se saiba a historia e que hai un 
sistema que defenden os que pensan que hai 
razas mellores cas outras, que hai unhas crenzas 
que son a verdade e outras que non, que hai 

“Os únicos que poden aconsellar
sobre educación son os mestres

e os pais, ninguén máis.”

O que fora Director Xeral da UNESCO durante máis de 10 anos fala con Save the Children 
sobre a súa traxectoria, a súa loita a prol dos dereitos dos nenos e da importancia que 
ten a educación en valores na actualidade

Entrevista a Federico Mayor Zaragoza

© Pablo Blázquez / Save the Children
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unhas ideoloxías que son as que hai que seguir 
e outras que hai que rexeitar. Cómpre rexeitar 
todo isto con rotundidade. Temos que dicir que 
queremos que se cumpra esta Convención e que 
se respecte en todo o mundo. 

Cada amencer penso durante uns segundos que 
cada día morren de fame milleiros de nenos e 
nenas duns 5 anos de idade. Todos os seres 
humanos temos que reaccionar e colaborar. Non 
podemos deixarllo todo a organizacións como 
Save the Children. Hai apenas 30 anos, os seres 
humanos estabamos illados e non podiamos 
expresarnos. Non sabiamos o que pasaba no 
noutro extremo do mundo, non tiñamos acceso 
a nada. Agora sabemos o que acontece e non 
podemos calar. Desde Save the Children tedes 
que recordármonos permanentemente que non 
podemos calar porque é unha vergoña que a 
xente morra de fame cando noutros países haxa 
tanto gasto, con empresas que gañan miles de 
millóns.

Unha vez vostede dixo: “Creo que o que 
temos que facer permanentemente é o 
que nos din os nenos.” Cre que non lles 
prestamos atención?

Sempre que fun traballar algures levei comigo 
un cartaz dunha película de Charles Chaplin, “O 
Neno.” É unha imaxe na que se ve a un neno 
sinalando algo e a Chaplin mirando cara onde 
sinala. Leveino toda a miña vida porque me 
lembra que o primeiro que temos que facer é o 
que nos din os nenos 

Sempre temos que mirar que é o que queren 
porque cada neno é capaz de crear, cada un 
é unha marabilla e non os escoitamos. Unha 
vez, sendo director xeral da UNESCO, dixen: 
“Impórtame máis un neno cas pirámides de 
Exipto.” Daquelas parecía que o que importaba 
era a súa conservación cós nenos, e iso non é así

Sabemos que hai máis de 3,5 millóns de 
nenos refuxiados que non van á escola. No 
2015, houbo 80 millóns de nenos que viron 
afectada a súa educación por mor dos 
conflitos nos seus países. Que di iso de nós 
como sociedade?
 
Hai pouco escribín un artigo no que dicía: 
“Sementa odio e recollerás terroristas.” Cando 
vexo a eses nenos detrás dun aramado penso 
no que estamos a facer. O seus pais afogaron 

no Mediterráneo e estes nenos están a vivir en 
sitios inhóspitos e terríbeis onde non hai auga 
nin latrinas. Estes nenos non valen o mesmo cos 
nosos. O que estamos a facer é unha auténtica 
abominación. Temos unha Convención sobre os 
Dereitos do Neno que cómpre aplicar canto 
antes porque estes nenos meréceno e agora 
mesmo estamos a esquecelos.

No ano 2000 redactouse a Carta dos Dereitos 
Fundamentais da Unión Europea que comeza 
falando precisamente da dignidade. Hoxe hai 
moitos líderes europeos que nin a leron. E que 
fixemos na UE? Fixemos unha unión monetaria, 
non unha unión política, social ou ética. Non 
dixemos: “Señores, o primeiro son os nenos!” 
Fixémolo? Por iso sempre acabamos falando de 
cousas como o número de nenos que non van 
á escola. Como non van ir á escola? No canto 
de aumentar os fondos para o desenvolvemento, 
diminuímolos ata case eliminalos. 

Cal é a súa opinión sobre o panorama 
educativo español? Que estamos facendo 
mal?

O primeiro que temos que facer é entender o que 
é a educación. O que ten que facer a educación 
é que todos os seres humanos sexan capaces 
de exercer plenamente as facultades distintivas 
que son nosas, é dicir, que poidan pensar, vivir 
en virtude das súas reflexións, imaxinar, soñar, 
inventar e crear. Cada ser humano é creador 
e a esperanza da humanidade é que poidamos 
inventar o futuro. O pasado xa está feito, mais 
o porvir está por ser feito, e podemos facelo de 
xeitos distintos. 

Agora, por mor da lonxevidade, non hai 
outra que escoitar aos maiores. Temos que 
preguntarlles aos mestres porque a experiencia 
é un tesouro. Hoxe, asesorármonos é unha 
tarefa moitísimo máis sinxela, mais cómpre 
buscar as fontes correctas. É un erro que en 
España apenas consultásemos fontes como as 
de institucións económicas do tipo da OCDE. 
Agora dicimos: “este neno é educado”, e non, 
este neno non é educado. Os nenos educados 

Cada amencer penso uns segundos 
que cada día morren de fame 

milleiros de nenos e nenas 
duns 5 anos de idade
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son os nenos aos que se lles escoita, aos que 
se lles atende e aos que se lles quere. Mentres 
que o único que se escoita agora é que hai que 
saber inglés. O inglés? Coñezo a moita xente que 
sabe falar perfectamente inglés e que son uns 
perfectos maleducados. Ultimamente estamos a 
xulgar o éxito escolar conforme as capacidades 
dos nenos, mais en ocasións estes nenos non son 
educados, tan só capacitados.

Para min educar é aprender a ser, a ser nenos, a 
ser seres humanos e esta educación é a que eu 
quixese que xulgasen no canto dos informes. A 
educación é a que dan os pais e os mestres, os 
únicos que saben como se ten que educar. 

Fálenos da educación en valores.

Toda educación está xustificada nos valores. 
Hoxe, o don fundamental que ten é que nos 
permite ser libres. O artigo primeiro da 
declaración da UNESCO di que ser educado 
é ser libre e responsábel e para iso temos que 
guialos. A humanidade debe de ser guiada por 
uns principios democráticos: xustiza, liberdade, 
igualdade e solidariedade intelectual e moral. 
Consiste en darlles a liberdade intelectual, 
partillar coñecementos e emocións. Iso é o que 
xustifica os valores.

A educación en valores implica que, antes de 
nada, os nenos teñen que aprender que son 
amados, sexan como sexan, que son escoitados, 
que teñen que respectar aos seus superiores e 
tamén teñen que saber que se hai un conflito 
existe a mediación. 

Que valor ten o traballo de organizacións 
como Save the Children?

Organizacións como Save the Children son 
absolutamente fundamentais nestes momentos 
no que o mundo precisa de referentes. 
Precisamos volver aos grandes principios, 
a sermos guiados por principios éticos e 
democráticos. Que ninguén caia en engano, 
Save the Children ten unha experiencia inmensa 
porque ten unha ollada comparativa, cosa que 
moita xente non ten. Vimos dun mundo onde a 
xente vivía presa territorial e intelectualmente; 
xente con medo e que mostraba obediencia. 
Agora chegamos a un punto no que cómpre ter 
observatorios ou institucións “faro” como Save 
the Children que saiban o que acontecía e o que 
acontece agora, nun sitio e noutro. Estes dous 

puntos de comparación son fundamentais para 
construírmos un porvir distinto.

Save he Children gañou a confianza popular, e 
iso é algo moi difícil. Gañouna por dicir que hai 
situacións que non se poden tolerar e que temos 
que facer as cousas doutro xeito para que todos 
os nenos poidan ver materializados os seus 
dereitos.

En Save the Children involucramos aos 
colexios e aos seus alumnos con actividades 
e programas educativos e solidarios 
coma Quilómetros de Solidariedade ou 
Marcapáxinas pola solidariedade. É bo 
involucrar aos nenos nestas actividades 
solidarias para conseguirmos un mundo 
mellor?

Claro que é bo. Ademais, forman parte dunhas 
actividades adicionais ás esenciais. As actividades 
solidarias como as que realiza Save the Children 
permiten que os nenos se involucren. Se se 
indigna un só non fai nada. Mais se se implica si 
que fai algo. Fai falta que os nenos se impliquen. 

Son un gran partidario das institucións onde 
a pedagoxía se basea sobre a actividade do 
neno, porque o malo é que se convertan en 
espectadores da vida. Hoxe somos espectadores 
de case todo e actores de case nada. Como pode 
ser que as universidades saiban todo o que está 
a pasar e non fagan nada? Precisamos unha 
implicación da comunidade intelectual, artística 
e académica. Non é posíbel que se lle adiquen 
oito páxinas nun xornal a un futbolista e que a 
Save the Children nin a amenten, non pode ser. 
Estamos nunha etapa na que temos que pasar de 
ser espectadores a actores. Hoxe gardar silencio 
é delito.



Todos os Centros 
Embaixadores de Save the 
Children da comunidade 
de Madrid reunímonos 
para a ocasión coa 
Viceconselleira de 
Educación da Comunidade 
de Madrid, Carmen 
González Fernández, quen 
nos entregou un diploma en 
recoñecemento ó noso labor 

continuado na educación en 
valores dos seus alumnos e 
alumnas. 

A directora do colexio María 
Moliner, Sandra Quirós, 
destacou as mostras de 
solidariedade dos alumnos 
e alumnas do seu centro 
ao longo destes anos. A 
pesar de situarse nun barrio 

“Os cativos e as cativas non só teñen que ir á escola
tamén teñen que aprender cunha ensinanza de calidade 

que lles permita ter mellores oportunidades.”
Andrés Conde

Fotos: Eva Filgueira / Save the Children

“Son solidarios desde 
a necesidade e iso 
fai que o seu esforzo 
sexa máis importante 
se cabe.” 
 
Sandra Quirós, directora 
do colexio María Moliner.

O pasado 21 de xaneiro celebramos o Día Escolar da
Paz e a Non Violencia no C.E.I.P. María Moliner de 
Madrid, en presenza da Viceconselleira de Educación.

Acto en Madrid de Centros Embaixadores
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humilde da capital, eles son solidarios desde 
a necesidade e iso fai que o seu esforzo sexa 
aínda máis importante.

Andrés Conde, Director Xeral de Save the  
Children España, resaltou o traballo de Save the 
Children a prol da educación no mundo e dixo 
que a educación é a única ferramenta eficaz para 
romper o círculo xeracional da desigualdade no 
caso de España e para acabar coa pobreza no 
caso dos países máis empobrecidos.
 
Adoración Juárez, directora do colexio Tres 
Olivos, colexio de integración de nenos e nenas 
con dificultades auditivas, falou da importancia 
da integración e de como hai que loitar cada 
vez máis desde as institucións e a sociedade civil 
para que estes nenos e nenas vexan respectados 
os seus dereitos.

Ao acto asistiron equipos directivos de 
15 centros educativos da comunidade, 
responsábeis da Consellería de Educación e, 
sobre todo, cativos e cativas do colexio que 
leron unha poesía que convidaba a reflexionar 
sobre a situación de vulnerabilidade da 
infancia en moitos lugares do mundo.

Alumnos e alumnas de secundaria do Colexio 
Base preguntáronse: Que é para nós a paz?, 
visualizándoa a través de conceptos como branco, 
pomba, lugar en calma, música, etc. Todo isto leva 
a pensar en xeracións máis comprometidas, máis 
solidarias e que terán capacidade de resolver os 
conflitos de forma pacífica nun futuro.

Para rematar, no patio do colexio o resto dos 
alumnos do centro despediron o acto lanzando 
globos de cores ao aire que ascendían coma 
as esperanzas de todos os asistentes dun 
mundo máis xusto e solidario. Foi unha mañá 
emocionante. 

7



8

O actual reitor da UNED concédenos unha entrevista para falar da evolución do sistema 
educativo español, dos retos aos que se enfronta e o papel que desempeña Save the 
Children na educación.

Entrevista a Alejandro Tiana

Desde a súa postura e experiencia como 
investigador, como cre que evolucionou o 
sistema educativo español?

En España, o gran cambio educativo produciuse 
a partir dos anos 80, xa que daquelas o sistema 
educativo cubría só a unha parte da poboación. 
Ata 1985 non conseguimos ter escolarizados a 
todos os alumnos en idade escolar.

Foi un atraso moi grande en comparación 
cos países veciños. A partires dese momento, 
produciuse un cambio na escolarización. A xente 
que non ía ao colexio ou que só ía uns anos 
comezou a ir. Loxicamente, conforme máis xente 
ía á escola e completaba a formación básica, 
máis xente pasaba á educación postobrigatoria e 
á universidade. Desde ese momento aumentaron 
todas as taxas de indicadores de educación.

O avance é moi importante e, de feito, nas 

estatísticas que amosan a distribución da 
formación española hai unha ruptura moi 
grande entre os que eramos maiores de idade 
no momento de aprobar a Constitución e os 
que naceron despois. As taxas actuais de case 
todos os indicadores son bastante similares 
ás europeas, mais claro, as do conxunto da 
poboación non o son.

Que conseguimos ata agora?
Está todo feito? 

Conseguimos xeneralizar a educación, e 
parecerá unha parvada, mais en España custou 
moito tempo e esforzo. Mais iso non significa 
que estea todo feito, hai tarefas pendentes. A 
principal é traballar co grupo poboacional 
que fracasa na escola, que representa 
case o 30% do total e que lles custa moito 
saír adiante por non ter a titulación 
de educación obrigatoria. No tocante ó 

© Pablo Blázquez / Save the Children
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abandono escolar prematuro atopámonos 
nunha das taxas máis altas.

O desenvolvemento do sistema produtivo foi 
moi incoherente co sistema educativo e é o 
responsábel de que as taxas de fracaso escolar 
sexan tan altas. Moitos mozos de 16 anos, unha 
vez rematada a ESO, ou mesmo sen rematala, non 
seguiron estudando porque conseguiron traballo 
na construción, comercio ou turismo. O mercado 
laboral absorbeunos sen cualificación e eles non 
tiveron ningún acicate para seguiren estudando 
porque tiñan un traballo ben pagado. É culpa do 
sistema educativo? En parte si, pero en parte é 
culpa de todo o sistema produtivo. Que pasou 
agora? Que hai máis desemprego xuvenil porque 
hai moitas menos oportunidades de traballo non 
cualificado e, por iso, a xente segue a estudar e, 
ano tras ano, van caendo as taxas de abandono 
escolar prematuro.

Por outra banda, hai unha parte que si é culpa do 
sistema educativo como pode ser a concepción 
do título de final de secundaria. É unha 
peculiaridade e non hai moitos países que o teñan 
coma en España, e menos un título que despois 
peche portas para poder seguir estudando FP ou 
outras cousas. Iso fixo que moitos mozos viran 
como lles cortaban o camiño, cousa que noutros 
países non lles acontecería. 

O noso sistema educativo foi excesivamente 
academicista, un pouco ríxido e non buscou 
sacar o mellor de cada alumno. Aí si que temos 
algunhas carencias importantes.

O fracaso ou o abandono escolar 
moitas veces vén condicionado polas 
condicións socioeconómicas das familias. 
Se a educación é a principal ferramenta 
para romper o círculo da pobreza 
interxeneracional, que foi o que fixemos 
mal? Que deberiamos de facer para 
arranxalo?

Está claro que hai desigualdades en materia de 
educación. Tamén é verdade que España é dos 
países onde o sistema educativo produce menos 
desigualdade ou combate máis a desigualdade 

de orixe, mais desde logo non a elimina. E nestes 
últimos anos non sabemos se as desigualdades 
que se foron agudizando en plano xeral tiveron o 
seu reflexo no eido educativo. Todo fai pensar que 
si, mais aínda non temos tantos datos empíricos 
que nos permitan dicilo.

É verdade que os sistemas educativos 
son o mellor elemento para romper a 
transmisión da pobreza interxeneracional 
ou para asegurar a mobilidade social. 
Mais é certo que os sistemas educativos foron 
sistemas de reprodución e que, en parte, seguen 
a selo. Creo que España fixo algúns avances 
interesantes neste senso, mais é claro que 
queda moito máis por facer. Non podemos dicir 
que somos os peores, mais non podemos estar 
satisfeitos co que acadamos.

Poderiamos contribuír a que os alumnos 
poidan sacar e desenvolver de si mesmos todo 
o que sexan capaces.  As persoas son distintas 
e, emporiso, tampouco hai que pretender 
que todos sexan o mesmo. O noso sistema 
educativo debería de atender e sacar de cada 
un o máximo que poida, independentemente 
de ata onde poida chegar. Isto foi algo no que 
erramos, orientámonos cara uns sistemas máis 
uniformadores, máis homoxéneos, nos que era 
difícil manexar esa diversidade e iso provocou 
que se perdesen talentos e que moitas persoas 
perdesen oportunidades.

As universidades poden facer algo polo 
sistema educativo no seu conxunto ou son 
meras receptoras de estudantes?

Poden facer algo en distintas direccións. O 
primeiro é que están a formar ás persoas que van 
ocupar postos relevantes na sociedade do futuro. 
Profesionais que van ocupar postos de xestión e 
de dirección en diferentes sectores da vida. Esa 
xente debe de ter unha formación en valores 
que sexan consecuentes co que precisaría un 
desenvolvemento xusto da sociedade. Creo que 
a universidade debería de fuxir de formar 
persoas individualistas, persoas que só 
pensan nelas mesmas. As universidades deben 
de transmitirlle aos alumnos que están a recibir 
da sociedade uns beneficios que teñen unha 
contrapartida e que teñen una responsabilidade 
para con ela. É aí onde as universidades non fan 
todo o que poderían. Por outra banda, a través dos 
nosos bloques de actuación, as universidades e os 
reitores, temos audiencia na sociedade e temos 

O noso sistema educativo debería de atender 
e sacar de todo o que poida de cada un, 
independentemente de ata onde poida chegar.
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capacidade de incidencia;. Pór isto de manifesto 
é moi importante. Paréceme un erro que as 
universidades vivan de costas ao conxunto do 
sistema educativo e o único que digan sexa: “Que 
mal formados chegan os alumnos!” Iso non pode 
ser, as universidades teñen unha responsabilidade 
que é a que corresponde con esas idades e ese 
nivel de formación e é unha tarefa tan importante 
coma a do mestre de secundaria ou o mestre 
de educación infantil. Cada un ten o seu lugar 
e creo que esa conexión falta nos nosos centros 
universitarios.

Fálenos da educación en valores.

Non hai educación sen valores, a dúbida é en que 
valores. Toda a actuación educativa que fagamos 
en última instancia está a responder a un modelo 
de persoa ou de sociedade. A contorna, a familia 
e a sociedade transmiten valores. En realidade, 
todo transmite unha carga valorativa e un dos 
poucos lugares onde un ten a capacidade de 
sometela a unha análise racional sistemática é no 
mundo educativo. A escola é o único lugar onde 
pode haber unha actuación sistemática e ten 
unha función institucional nas nosas sociedades.

Que significa para Vd. ser membro do 
padroado de Save the Children?

Convidáronme a participar hai xa uns anos nun 
momento no que eu estivera traballando no 
Ministerio de Educación e Ciencia. Non coñecía 
a Save the Children máis do que lera nos xornais. 
Un bo amigo meu debeu de pensar que eu podería 
contribuír nalgo e suxeriumo. Pareceume moi boa 
idea e somerxinme nesta aventura. Descubrín un 
mundo que apenas coñecía, porque o mundo da 
infancia é moito máis co mundo educativo e para 
min foi unha das riquezas que aprendín.

Desde a miña experiencia puiden achegar a 
visión da educación e o que significa no mundo 
infantil. Aprendín moitas outras cousas, como o 
que significa a atención á infancia en diversos 
sectores e campos, un traballo que Save the 
Children realizou con moito rigor. 

Ten valor o traballo de Save the Children 
na educación?

Si, sobre todo no tipo de cousas nas que traballa. 
Save the Children fai unha chamada de atención 
á educación cando falamos dos problemas 
que sofre a infancia por mor das situacións de 

desigualdade, exclusión, pobreza ou inmigración 
que fan que moitos nenos estean nun mundo moi 
marxinal, co risco de que esa marxinalidade se 
instale nas súas vidas e se proxecte cara o futuro.

Para Save the Children é moi importante que 
os nenos teñan unhas determinadas condicións 
de vida, coidado e alimentación, e para Save 
the Children a educación é un elemento máis 
a sumar. É fundamental que esta organización 
traballe para ver que é o que está a pasar coa 
educación e cal son os casos máis graves nos que 
este eido non está a contribuír a loitar contra 
a pobreza e que podería facer nese senso. Save 
the Children ten unha visión atinada de como 
integrar a reflexión sobre a educación.

Que consello lle daría a un mestre que vai 
dar a súa primeira clase?

Que vaia aberto ao que se vai atopar e que 
deixe un pouco de lado todas as construcións 
e ideas prefabricadas que ten sobre o sistema 
educativo. Que se deixe sorprender pola 
vitalidade de mozos e nenos que teñen ganas de 
aprender cousas, mesmo ás veces nun ambiente 
de rexeitamento á escola. 

Que se deixe sorprender e que se integre nese 
mundo. Para min foi a experiencia máis fabulosa 
que vivín; chegar a un ambiente escolar que non 
era sinxelo, nin polo momento nin o lugar, e ver 
a cantidade de riqueza que hai nese mundo. Ese 
mestre ten que pensar que nese momento, para 
os mozos e as mozas que ten diante, será unha 
persoa importante, alguén que vai exercer unha 
influencia durante un tempo nas súas vidas. E, por 
último, diríalle que lle dese unha oportunidade 
a todos os estudantes. O máis daniño que pode 
pasar é que un profesor mestre que non todos 
poden aprender. Todos poden, ata onde cheguen, 
pero todos poden. Que non dean por ninguén 
por perdido de antemán e que non lle pechen as 
posibilidades a ninguén.



11

O compromiso dos Centros Embaixadores de 
Save the Children é un compromiso cos dereitos 
dos cativos e cativas. É un compromiso que se 
concreta na defensa e promoción dos valores 
da solidariedade, a cooperación, o respecto ao 
diferente, a tolerancia ao distinto e os dereitos 
humanos, onde a dignidade da persoa é o eixo 
dese compromiso.

Os Centros Embaixadores teñen unha longa 
traxectoria de traballo para facer realidade os 
dereitos dos nenos e nenas máis vulnerábeis, 
nos países máis empobrecidos. Etiopía, Costa 
de Marfil, República Democrática do Congo, 
Níxer, Haití, Burkina Faso, Malí; son algúns 
dos países que serviron de exemplo para 
explicar a realidade da infancia nos países en 
desenvolvemento.

O acceso á educación, a auga potábel, a 
sanidade e a nutrición, a súa protección 
contra a violencia e o abuso, son os medios 
para asegurarmos a supervivencia e o 
desenvolvemento de todos e cada un destes 
nenos e nenas. Estas foron e son as razóns do 
traballo continuado dos Centros Embaixadores.  

O Nomeamento como Centro Embaixador 
é un recoñecemento de Save the Children 
que se realiza no propio centro centro coa 
comunidade educativa; é un acto significativo 
para o propio centro, mais sobre todo para 
os alumnos e alumnas. A este acto acoden 
pais e nais dos alumnos, autoridades locais e/
ou as autoridades educativas do territorio, 
en definitiva, todos aqueles que fan posíbel a 
participación do centro nos programas de 
Save the Children e fan da solidariedade a súa 
tarefa cotiá.
 

Os Centros Embaixadores e Save the Children 
asinamos unha declaración de intencións onde 
se reafirma o compromiso de:

•	 Considerar prioritario reflectir, tanto na súa 
actividade coma na súa política social, os 
dereitos específicos da infancia na Convención 
sobre os Dereitos do neno.

•	 Recoñecer aos máis pequenos como o 
segmento poboacional máis vulnerábel, 
con necesidades específicas de protección, 
desenvolvemento e respecto.

•	 Atender de forma primordial ao neno e 
nena como “suxeitos de interese superior” 
e manifestar a súa vontade de promover 
accións a prol da infancia, en especial da máis 
desfavorecida.

•	 Concibir as súas accións, desde a institución 
como axentes activos de desenvolvemento 
non só económico, mais tamén de 
desenvolvemento e avance sociocultural.

•	 Amosar un criterio coherente e ético que 
apoie o desenvolvemento positivo da infancia, 
a súa familia, a contorna e a garantía dos 
seus dereitos.

•	 Desenvolver as súas accións de 
responsabilidade social cunha visión especial 
de desenvolvemento e mellora da infancia.

•	 Promover o interese por cooperar en 
programas e proxectos nacionais e 
internacionais, cooperando na supervivencia, 
desenvolvemento, protección, sensibilización e 
defensa da infancia.

O acto péchase coa entrega dunha placa que o 
centro educativo coloca nun lugar visíbel para 
recordar o seu compromiso coa infancia menos 
favorecida. 

Foto: David Sirvent / Save the Children

O responsábel dos proxectos en Centros educativos cóntanos o que significa ser 
Embaixador de Save the Children. 

Juan Guilló

como moito, instrución.”
“Sen valores non hai educación,



Colexio Base 
de Madrid 

Para Colexio Base é un 
orgullo ser o primeiro 
Centro Embaixador dos 
Dereitos da Infancia de Save 
the Children. Daquelas xa 
levábamos a cabo no centro 
un proxecto de traballo para 
concienciarmos aos nosos 
alumnos sobre a situación 
dos menores nos países do 
terceiro mundo. Mais é moi 
difícil traballar sós neste 
eido. Por iso decidimos 
buscar a colaboración 
dunha organización que 
orientase os seus principais 
esforzos a ese segmento da 
poboación. Non tardamos 

moito en decidírmonos por 
Save the Children, algo que, 
co paso dos anos, demostrou 
ser un acerto total. A súa 
experiencia en materia de 
cooperación internacional 
e sobre todo na protección 
dos dereitos da infancia 
fixo posíbel un crecemento 
exponencial do proxecto 
solidario no colexio.

No noso centro, este proxecto 
solidario converteuse en 
materia optativa para os 
alumnos de 4º da ESO 
que elixen traballar nese 
campo. Eles, apoiados pola 
Fundación Colexio Base 
para o Desenvolvemento 
da Educación e por Lucía 
Prada, profesora responsábel 

O Colexio Base de Madrid, primeiro Centro 
Embaixador de Save the Children, e a EEI de 
Verducido, Pontevedra, último centro en incorporarse, 
explícannos como se introduce a educación en 
valores no seu día a día. 

A educación en valores nos centros“É marabilloso ver 
como os alumnos de 
Educación Infantil 
participan e se 
involucran neste 
proxecto grazas
ao traballo dos seus 
compañeiros máis 
maiores.” 
 
Juan de Santiago, 
Director Colexio Base
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de dito proxecto, son os encargados de decidir 
as campañas que van desenvolver cada ano 
no colexio e a maneira de poñelas en práctica. 
Nese senso, o labor de concienciación do 
resto da comunidade educativa é un obxectivo 
fundamental. Así, un dos traballos máis 
importantes que levan a cabo é explicarlles 
ao resto dos alumnos do colexio a situación 
dos menores nos países menos desenvolvidos, 
no só de xeito exclusivamente expositivo, mais 
preparando obradoiros e materiais de traballo 
para que entendan a situación real na que viven. 
É marabilloso, por exemplo, ver como os alumnos 
de Educación Infantil participan e se involucran 
neste proxecto grazas ao traballo dos seus 
compañeiros máis maiores.

Outra das súas funcións é responsabilizarse 
das campañas de recadación de fondos. Así, 
organizan a Carreira Solidaria ou poñen os 
diferentes postos informativos en todas as festas 
e actividades nas que participan as familias. Son, 
en definitiva, o eixo condutor do noso proxecto 
solidario. Para eles, colaborar con Save the 
Children é fundamental. Por destacar algún dos 
elementos principais, mencionarei a achega de 
información sobre a situación dos menores nos 
países nos que desenvolve as súas campañas, a 
achega de materiais de traballo para os alumnos 

ou a posibilidade de que visiten o colexio 
persoas que realizan traballo de campo neses 
países a fin de compartir a súa experiencia cos 
nosos alumnos. Por poñer un exemplo, a visita 
de Lucía a Haití após o terremoto marcou un 
fito fundamental no desenvolvemento do noso 
proxecto.

No colexio estamos convencidos de que a 
educación en valores dos nosos alumnos 
é un dos tres eixos fundamentais do noso 
proxecto educativo. Traballalos desde a 
infancia garante a educación de futuros 
cidadáns conscientes da necesidade 
de integrar eses valores na súa propia 
personalidade e, dese xeito, integralos 
tamén na sociedade. Neste ámbito, e tal 
e como expuxen antes, o proxecto solidario 
xoga un papel fundamental. Neste senso, a 
colaboración con Save the Children converteuse 
nun capital fundamental para o noso proxecto.

Juan de Santiago 
Colexio Base
Director Xeral

Robert Good, Presidente do Padroado 
de Save the Children, agradécelle a 
un alumno do Colexio Base os doce 
anos de participación na carreira 
Quilómetros de Solidariedade.
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O Colexio Base obtivo o Premio Nacional do 
Deporte Trofeo Joaquín Blume 2015, que se 
lle concede á universidade ou centro de ensinanza 
que se distinguise, durante ese ano, polo seu labor 
de promoción ou fomento do deporte. Estes 
premios son concedidos polo Consello Superior 
de Deportes e son os galardóns máis importantes 
que se entregan anualmente neste eido.

EEntre os premiados deste ano nas diferentes 
categorías destacan Javier Fernández, 
patinador cunha brillante traxectoria nacional e 
internacional; Ruth Beitia, saltadora de altura 
e campioa olímpica en Río 2016; Garbiñe 
Muguruza, tenista e gañadora este ano do 
Roland Garros; ou Andrés Iniesta, xogador do 
F.C. Barcelona e da selección española de fútbol.

Este premio representa un gran orgullo para o 
centro educativo que quere destacar así o labor 
do seu departamento de deportes, dos seus 
mestres, adestradores e, en especial, do Clube de 
Atletismo Colexio Base, que tras obter a medalla 
de ouro no Campionato do Mundo Escolar 
de Atletismo, celebrado en China, contribuíu 
considerablemente a acadar deste galardón

¡Enhorabuena!

Trofeo Joaquín Blume 2015
Premio Nacional do Deporte



EEI Verducido, de Pontevedra

Agora mesmo sería imposíbel non realizar 
proxectos de educación en valores como as 
carreiras de Quilómetros de Solidariedade no EEI 
Verducido. Comezas un ano, repites ao seguinte e 
ao terceiro pensas en non volver a facela porque 
tes moito traballo, pero de socato os teus alumnos 
dinte: “Mestra, cando é a carreira? Temos 
que comezar a adestrar para os nenos que 
axudamos.” Aí, claro, é cando decides que si 
haberá carreira unha vez máis.

Coas carreiras creouse unha dinámica que xa 
forma parte do centro. Os alumnos saben que 
van facer a actividade e os gañadores son os 
nenos para os que corremos. Adestran para 
axudar a eses nenos e, a verdade, non sería nada 
doado dar marcha atrás.

Estou segura de que a educación en valores, 
habilidades sociais e educación emocional ten 
máis influencia no rendemento dos alumnos que 
ningunha outra cousa. Un clima de traballo na 
aula baseado no respecto, a solidariedade e o 
compañeirismo é máis importante que todo o 
demais.

O noso colexio é un pequeno centro rural que 
parece antigo e no que non temos materiais 
nin cousas modernas. Porén, é un colexio que 
funciona moi ben e, precisamente por iso, ninguén 
se pregunta cantos anos levamos sen pintar o 
centro. O que fai que funcione ben non é ter unha 
computadora por alumno ou pantallas dixitais, o 
que funciona é todo o demais, é estar educando 
en valores.

Para nós é un orgullo ser centro embaixador 
de Save the Children. O que máis nos gusta é 
que sexa un proxecto activo porque educa na 
solidariedade de forma activa e non na caridade. 
Os alumnos non piden para os nenos que máis 
o precisan, senón que aprenden que teñen a 
capacidade de facer cousas polos demais. O 
que máis nos convence para seguirmos neste 
proxecto é a idea de que podemos mudar o 
mundo e que os nosos alumnos o vexan así.
 
Raquel Mera
Directora Xeral
EEI Verducido
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Precisa mellorar, Por un sistema 
educativo que non deixe a ninguén 
atrás.

A comezos de setembro, case que cinco millóns 
de cativos e cativas iniciaron o curso escolar 
2016-2017, pero non todos o fixeron en igualdade 
de condicións. A pesar de que a educación está 
garantida para todos os pequenos do noso 
país, a situación persoal de cada un condiciona 
o seu éxito escolar e o sistema actual 
non ten ferramentas para borrar estas 
desigualdades, senón que, pola contra, 
acentúaas. 

O fracaso escolar non significa que os nenos 
non saiban aprender, o éxito escolar hoxe en 
día depende da posición socioeconómica dos 
pequenos, da súa orixe ou de se teñen algunha 
discapacidade, e o noso sistema escolar está 
a fracasar cos máis desfavorecidos. En 
España, o 43% dos nenos do 20% máis pobre 
abandona prematuramente os estudos.

A educación é clave para reducir as 
desigualdades sociais e romper o ciclo da 
pobreza entre pais e fillos, pero para cumprir 
o seu papel non abonda con que sexa accesíbel 
para todos os nenos, tamén debe de ser equitativa. 
Por iso, desde Save the Children, demandamos 
un Pacto de Estado pola Educación para 
conseguirmos un sistema educativo equitativo 
que inclúa, entre outras cousas:

1. educación de 0-3.
2. recursos axeitados.
3. bolsas para as familias con menos recursos.
4. potenciar as actividades extraescolares.
5. eliminar calquera tipo de segregación.
6. atención á diversidade.
7. formación profesional de calidade.
8. segundas oportunidades para os que queiran 

volver ao sistema educativo.

Analizamos a realidade, denunciamos os principais problemas da infancia e 
proporcionámoslles propostas de cambio aos actores políticos e sociais.

Os nosos últimos informes

Foto: Óscar Naranjo / Save the Children

A educación é clave para reducirmos as 
desigualdades sociais e romper o ciclo da 

pobreza entre pais e fillos.



Eu a iso non xogo
Bullying e ciberbullying na infancia 

O acoso hai que chamalo polo seu nome, é un 
tipo de violencia. Non é un xogo e non podemos 
xustificalo. Non todas estas experiencias de 
violencia (golpes, insultos, ameazas) poden 
cualificarse como acoso, pero poden chegar a 
selo e son igualmente preocupantes. 6 de cada 
10 nenos recoñecen que houbo alguén que 
os insultou nos últimos meses, dos que un 
22,6% afirma que ocorreu con frecuencia e máis 
dun terzo a través do móbil ou Internet. Case 
que un 30% dos nenos afirma que recibiu golpes 
físicos. 

“Eu non sei se eran conscientes de que o que me 
facían ten un nome, que ten unhas consecuencias e 
que afecta emocionalmente.” afirma Marina, 25 anos.

A través dos datos que presenta o informe Eu 
a iso non xogo somos capaces de detectar 
cal son os colectivos máis vulnerábeis: as 
rapazas e os máis novos. As rapazas vense 
expostas a máis situacións, tanto de acoso coma 
de ciberacoso, tamén atopamos máis casos de 
acoso entre os estudantes do primeiro ciclo da 
ESO ca de segundo ciclo.

Preguntámoslle aos nenos polas súas condutas 
agresoras. A metade dos estudantes recoñece 
que insultou ou proferiu palabras ofensivas 
contra alguén e un de cada tres afirma que 
agrediu fisicamente a outro rapaz. Os agresores, 
polo xeral, non saben por que acosan, mais 
teñen algo en común cos acosados, a súa baixa 
autoestima. É a outra cara do bullying, pero 
cómpre lembrar que tanto vítima coma 
agresor son nenos, e protexelos debe de 
ser a prioridade. As medidas que se tomen 
co agresor non deben de centrarse no castigo, 
senón na reeducación e toma de conciencia.   
Debemos de reforzar a educación emocional e 
a adquisición de habilidades sociais e valores de 
convivencia. 

En Save the Children elaboramos unha serie 
de consellos para estudantes, consellos para 
pais e nais e consellos para profesores, os tres 
colectivos que están implicados nos casos de 
bullying e ciberbullying con máis frecuencia. Se 
queres consultar estes ou outros informes só 
tes que entrar na área de publicacións da nosa 
páxina web.

Foto: Pedro Armestre / Save the Children
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Educar en valores é educar no 
pensamento, na creatividade, 
na cooperación, no esforzo e 
redundan en mellorar o noso 
desenvolvemento. Cando un 
neno convive nun ambiente 
de respecto, tolerancia 
e compromiso, ten máis 
facilidade para aprender a 
medrar intelectualmente e 
como persoa. A educación en 
valores mellora os resultados 
académicos e forma persoas 
cun potencial maior de 
desenvolvemento.

CEIP La Paz de Azuqueca 
de Henares, Guadalajara
Crear un xardín botánico 
que funcione como biblioteca 
ao aire libre como están 
levando a cabo no CEIP A 
Paz, dentro dun proxecto 
ambiental chamado “Con 

ciencia verde”, favorece a 
lectura, a práctica de xogos 
educativos e a aprendizaxe 
de coñecemento e respecto 
á natureza.

C.E.I.P. Marqués de Iznate 
en Iznate, Málaga
Traballar nun mural  
permitiu que o centro 
obtivese o 1º Premio no 
concurso “IV Murais para a 
Igualdade”, organizado polo 
Instituto Andaluz da Muller 
e a Delegación Territorial 
de Educación da Xunta 
de Andalucía. Se familias, 
profesores e alumnos 
colaboran, a aprendizaxe é 
conxunto e o resultado máis 
significativo.

Os valores son actitudes que aprendemos desde 
pequenos e que rexen o noso comportamento nas 
contornas nas que convivimos: a familiar, a escolar, no 
traballo e na vida en xeral. Pero tamén son actitudes 
individuais que nos axudan no noso día a día.

Educar en valores é educar para pensarA educación en 
valores mellora os 
resultados
académicos e 
forma persoas cun 
potencial maior de 
desenvolvemento.

Foto: Alba Lajarín / Save the Children
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C.E.I.P Maestro Carlos Soler de Cárcheles, 
Xaén
Integra os valores no seus día a día a través 
do seu blogue Proxecto de VALORES no que se 
presentan varias tarefas para levar á práctica 
o que van aprendendo: RESPONSABILIDADE, 
AUTOESTIMA E TOLERANCIA. Desde os máis 
pequenos aos máis maiores, coa cooperación de 
toda a comunidade educativa.

O C.E.I.P Vista Alegre de Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz.
Conseguiu o 1º Premio no concurso escolar que 
a ONCE convoca sobre valores: nesta ocasión 
tratábase de definir que é “Talento”, recoñecer 
en personaxes populares o seu talento e 
reflexionar sobre el a través do traballo en 
titorías, dentro do plan de acción orientado á 
educación emocional na aula. O resultado foi 
unha dinámica denominada “A rede” na que, 
mediante unha meada e la vermella e unha serie 
de reflexións, trazábase unha tea de araña que 
puña de relevo as emocións. O resultado final 
foi a creación dunha fotomontaxe de todos os 
participantes co que gañaron o concurso.

I.E.S Francisco Montoya
Situado no barrio das Norias de Daza, na 
localidade almeriense de O Exido, recibiu o 
recoñecemento “Vicente Ferrer” que concede o 
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación 
grazas ao seu proxecto “Pequenos heroes 
no Mundo”, co que contribúen a mellorar a 
convivencia entre os alumnos e alumnas e a 
inculcar valores de respecto e tolerancia. O 
instituto leva moitos anos traballando na rápida 
integración de mozos que chegan por primeira 
vez a España.

“Pequenos heroes no Mundo” forma parte dun 
proxecto de convivencia, no que cada semana 
un grupo de alumnos e alumnas convértense 
en pequenos heroes, traballando, colaborando 
e favorecendo a aprendizaxe de alumnos que 
están menos motivados ou que amosan condutas 
máis desnortadas. O resultado deste traballo 
é a realización de obradoiros que premian, 
precisamente, a motivación e a aprendizaxe.

O subdirector do centro, Alberto Martín, asegura: 
“Un dos nosos piares fundamentais é a educación 
en valores e, por iso, elaboramos un proxecto de 
interculturalidade do que vemos os resultados cada 
día cos alumnos; o cal é a nosa maior satisfacción. 
Fomentar o respecto á diversidade e coñecer as 
distintas culturas, valoralas e traballar os valores 
universais que fan aos cidadáns. O noso principal 
obxectivo non é só transmitir coñecemento, senón 
transmitir valores universais.”

Escola Infantil de Verducido, Pontevedra
A convivencia trabállase desde as idades máis 
temperás, buscando transmitir valores de 
convivencia e de tolerancia a través do proxecto: 
“Decidimos. Asemblea na escola. Democracia 
na aula”, un proxecto que a Fundación Meniños 
inclúe no seu proxecto “Convivimos e algo +.” 
Na escola están moi orgullosos desta práctica 
que fai moito polo ambiente agradábel de 
convivencia que se vive.

O C.E.I.P Feliciano Hernández
Ademais de participar desde hai anos na Carreira 
Solidaria con Save the Children, colabora na 
recollida de roupa e calzado usados para unha 
ONG, AKI Canarias e na recollida de alimentos 
imperecedoiros en Nadal para Servizos Sociais do 
Concello de Santiago de Teide. Tamén colabora 
coa Cruz Vermella de Tenerife na recollida de 
achegas económicas.



No noso colexio entendemos 
que a educación en 
valores é esencial para o 
desenvolvemento integral 
dos nosos alumnos.

Falar de valores e 
contextualizados é unha 
boa oportunidade para 
facilitarlles aos nenos unha 
formación na sensibilidade 
ética e moral.

Todos os que conformamos 
o equipo do centro 
sentímonos na obriga moral 
de sermos facilitadores 
desta aprendizaxe que, aínda 
que ás veces é intuitiva e 
autoaprendida, na maioría 
de ocasións precisa o apoio 
e guía de toda a comunidade 
escolar, incluídas as familias.

Para axudar aos nosos 
alumnos neste proceso 
de crecemento persoal, 
seleccionamos e participamos 
activamente nunha serie de 
proxectos que consideramos 
moi interesantes.

Desde hai doce anos 
participamos na iniciativa 
de Save the Children, 
Quilómetros de 
Solidariedade. Todos 
os alumnos e mestres do 
centro mobilizámonos para 
participarmos na carreira 
solidaria que nos axuda, ano 
a ano, a sermos persoas 
responsábeis coa nosa 
contorna social a través do 
esforzo e o compromiso.

Princess Margaret School, Barcelona 2015-2016

Os valores a través de diferentes 
proxectos

“Estamos convencidos 
de que co
esforzo de todos e 
grandes doses de
compromiso, 
respecto, empatía, 
solidariedade, 
creatividade, entre 
outros moitos valores, 
poderemos construír 
un mundo mellor.”
 
Gemma Lloro, 
Coordinadora pedagóxica 
de Primaria Princess 
Margaret School, Barcelona.

¿Créditos foto?
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Hai catro anos puxemos en marcha o proxecto 
“Unha ponte interxeneracional” coa 
residencia de anciáns, Sanitas Residencial Bonaire 
do noso barrio; este proxecto, que elaboramos 
conxuntamente co persoal competente da 
residencia, axuda a que os nosos nenos 
desenvolvan o respecto e a sensibilidade cara os 
nosos anciáns e, tamén, a que aprendan valores 
de lecer partillados con eles. Así mesmo, reafirma 
a figura da persoa maior no contexto social a 
través do contacto cos nenos e adolescentes.

Tamén colaboramos na Campaña de recollida 
de alimentos que adoita organizar o Banco 
de alimentos. O feito de recoller alimentos 
de primeira necesidade axúdalles a crear 
consciencia das desigualdades sociais; a crear 
unha empatía cara as capas da nosa sociedade 
máis desfavorecidas e a valorar a importancia de 
cubrir as necesidades básicas.

Coa campaña Recollida de roupa, S.O.S 
África, pretendemos promover o senso da 
solidariedade e da xustiza mediante a reciclaxe e 
a reutilización de roupa.

Cremos que a literatura tamén pode ser unha 
forma de xerar solidariedade e, é por iso que 
desde hai trece anos participamos no concurso 
que promove Poesía en acción. Algúns dos 
nosos alumnos participan escribindo as súas 
propias poesías solidarias, creando eslóganes e 
ilustracións e recitando poemas o día da maratón 
solidaria no mes de xuño. Con esta actividade 
foméntase a creatividade a través do pensamento 
reflexivo e o desexo de axudar, a través das súas 
creacións, a persoas que o precisan.

A natureza é unha parte especialmente 
importante da nosa vida, e é por iso que 
cremos que cómpre preservala. A través do 
proxecto Agenda21 abordamos a educación 
para a sustentabilidade. Trátase dun proxecto 
de intervención directa na contorna inmediata 
do alumno. Así levamos a cabo diferentes 
accións: creación dun xardín vertical, plantación 
dunha horta urbana, elaboración dun plan de 
prevención de residuos coa eliminación do papel 
de aluminio nas excursións e a súa substitución 
por merendeiras e o punto verde móbil, que visita 
o noso colexio unha vez ao ano.

Este proxecto lévase a cabo en cooperación co 
Concello de Barcelona.

Ademais, traballamos a filosofía desde o ano 
2002 e, actualmente, pertencemos a Filoscoles, 
unha rede de colexios que cre firmemente que 
a filosofía ten que ocupar un espazo importante 
nas aulas de educación Infantil e Primaria. Este 
proxecto ten como obxectivo principal reforzar 
as habilidades de pensamento dos nenos a través 
do diálogo filosófico. A través de Filosofía 3/18 
trabállanse multitude de valores como a escoita 
activa, o respecto ás opinións dos demais, a 
flexibilidade, etc. E prepáraselles en razonabilidade 
para que sexan capaces de participar e vivir nun 
mundo democrático.

Estamos convencidos de que co esforzo de todos e 
grandes doses de compromiso, respecto, empatía, 
solidariedade, e creatividade entre outros moitos 
valores, podemos construír un mundo mellor, 
construción que comeza nunha contorna familiar 
e segue nos colexios. É por iso que tanto pais 
coma profesionais da ensinanza, debemos de 
camiñar unidos e amosarlles aos nosos nenos 
e nenas algunhas das maneiras de avanzar por 
esa corredoira onde os valores ocupan un lugar 
destacado. Eles farán o resto, seguro.

Gemma Lloro,
Coordinadora pedagóxica de Primaria 
Princess Margaret School, Barcelona
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No curso 2015-2016, participaron nas nosas 
actividades - tanto na carreira “Quilómetros de 
Solidariedade” coma nos “Marcapáxinas pola 
Solidariedade” do Día do libro- 2.089 centros de 
ensinanza, 533.353 alumnos e 35.779 profesores 
fixeron posíbel que acadásemos 1.223.609€. 
Parabéns e grazas por este gran esforzo!

Todos estes cartos destinaranse un ano máis á 
supervivencia de milleiros de cativos e cativas 
que viven en condicións desfavorábeis por non 
ter un acceso axeitado á auga, alimentación ou 
á escola.

Nenos e nenas aos que lles tocou en sorte nacer 
en países empobrecidos, en conflito ou marcados 
por catástrofes naturais. Pero precisamos máis, 
precisamos construír entre todos un mundo 
no que estes cativos e cativas non caian no 
esquecemento, un mundo no que o valor da 
solidariedade prime por riba do individual ou 
local e, para iso, pedimos a vosa colaboración 
difundindo o noso traballo entre outros centros 
educativos que aínda non nos coñecen.

O voso apoio conseguirá que sigamos medrando, 
que sexamos máis e xunto mobilizármonos 
por un lugar no que os nenos teñan dereito a 
sobrevivir, aprender e sentirse protexidos.

Os Centros embaixadores, referentes educativos no traballo a favor da defensa e 
promoción dos Dereitos do Neno, garanten un ano máis o éxito dos nosos proxectos na 
aula. Unha axuda imprescindíbel para seguirmos medrando e para chegar a máis e máis 
cativos e cativas cada curso escolar. 

Contigo podemos ser máis

Foto: Eva Filgueira / Save the Children
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ANDALUCÍA — ALMERÍA — IES LAS NORIAS- FRANCISCO MONTOYA, 
EL EJIDO | CEIP SAN TESIFÓN. BERJA | CEIP INMACULADA CONCEPCIÓN. 
ALHAMA DE ALMERÍA | CEIP DOCTOR GUIRAO GEA. VÉLEZ-RUBIO | 
COLEGIO PORTOCARRERO. AGUADULCE — CÁDIZ — CEIP NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ. TARIFA | CEIP VISTA ALEGRE. SAN LUCAR DE 
BARRAMEDA | CEIP LOS CORTIJILLOS. LOS BARRIOS | CEE UPACE SAN 
FERNANDO. SAN FERNANDO — CÓRDOBA — CEE MARÍA 
MONTESSORI. CÓRDOBA | COLEGIO LA INMACULADA. HERRERA DEL 
DUQUE | CEIP NUESTRA SEÑORA. DE LAS VEREDAS. TORRECAMPO | CEIP 
MANUEL CANO DAMIÁN. POZOBLANCO | CEIP ROMUALDO AGUAYO 
LÓPEZ. LA RAMBLA | CEIP SAN PEDRO Y SANTA TERESA. SANTA EUFEMIA 
| CEIP ALFAR. LA RAMBLA. CÓRDOBA | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA 
SIERRA. CABRA — CEIP IZNAJAR SUR. IZNAJAR | IES SAN ROQUE. DOS 
TORRES | CEIP LLANO DEL ESPINAR. LLANO DEL ESPINAR | IES LOPE DE 
VEGA. CÓRDOBA — GRANADA — CEIP FRANCISCO AYALA. CULLAR-
VEGA | CEIP ISABEL LA CATÓLICA. LA ZUBIA — HUELVA — IES DIEGO 
GUZMÁN Y QUESADA. HUELVA | IES CUENCA MINERA. RIOTINTO — 
JAÉN — COLEGIO VIRGEN DEL TISCAR. QUESADA | CEIP ANTONIO 
MACHADO. PEAL DE BECERRO | CEIP JOSÉ LUIS VERDES. QUESADA | CEIP 
MAESTRO CARLOS SOLER. CARCHELES | CEIP YANGUAS MESIA. 
ESCAÑUELA | CEIP SIERRA DEL SEGURA. CORTIJOS NUEVOS — MÁLAGA 
— IES MARTIN RIVERO. RONDA | CEIP SAN JUAN. ANTEQUERA | CEIP 
MARQUES DE IZNATE. IZNATE. | THE BRITISH COLLEGE OF 
BENALMADENA. BENALMADENA | CEIP CLARA CAMPOAMOR. ALHAURIN 
DE LA TORRE | IES VICTORIA KENT. MARBELLA | CEIP LOS MANANTIALES. 
ALAHURIN DE LA TORRE — SEVILLA — COLEGIO LA LUNA. SEVILLA | 
CEIP NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES. HERRERA | CEIP NUESTRA 
SEÑORA DE LA ESTRELLA. EL GARROBO | CEIP GREGORIO OSSET. LORA 
DEL RIO | CEIP MARÍA AUXILIADORA. MORÓN DE LA FRONTERA | IES 
LAURENTUM. ESPARTINAS | CEIP CARMEN BORREGO. EL RUBIO — 
ARAGÓN — ZARAGOZA — CEIP MONTECANAL. ZARAGOZA | 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. ZUERA | CEIP PEDRO 
SANCHEZ CIRUELO. DAROCA | CEIP RAMÓN Y CAJAL. 
ALPARTIR | CEIP INFANTA ELENA. UTEBO — 
HUESCA — CEIP SAN MIGUEL. TAMARITE DE 
LITERA. HUESCA — ILLES BALEARS — 
EIVISSA — CEIP PUIG D´EN VALLS. SANTA 
EULALIA | CEIP BALASTAN. SANT MIQUEL 
DE BALASTAN ES SA COLOMINA — 
MALLORCA — CEIP ES VINYET. 
ANDRAXT — ISLAS CANARIAS — 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 
— CEIP BAÑADEROS- ARUCAS (GRAN 
CANARIA) | CEIP EL CANARIO. CRUCE 
DE SARDINA, GRAN CANARIA | IES AJEI. 
SAN BARTOLOMÉ, LANZAROTE | IES 
ARRECIFE. ARRECIFE. LANZAROTE | CEIP 
CAPELLANÍA DE YABAGO. ARRECIFE. 
LANZAROTE | IES SCHAMANN. LAS PALMAS 
| CEIP LOS CASERONES. TELDE. LAS PALMAS 
— SANTA CRUZ DE TENERIFE — IES 
CANARIAS CABRERA PINTO. SAN CRISTÓBAL 
DE LA LAGUNA. STA. CRUZ DE TENERIFE | CEIP PLUS 
ULTRA. LA GUANCHA, TENERIFE | CEIP LEONCIO 
ESTEVE LUIS. LA OROTAVA. TENERIFE | CEIP Mª ISABEL 
SARMIENTO. VALLESECO. TENERIFE | CEIP SANTO TOMAS DE 
AQUINO. LA OROTAVA. TENERIFE | CEIP FELICIANO HERNANDEZ 
GARCÍA. SANTIAGO DEL TEIDE. TENERIFE | CEIP LA CORUJERA. SANTA 
ÚRSULA. TENERIFE | COLEGIO LUTHER KING. LA LAGUNA | CEIP LA 
PASADA. GRANADILLA DE ABONA — CASTILLA LA MANCHA — 
ALBACETE — CEIP VIRGEN DEL ROSARIO. POZOCAÑADA | CEIP 
ILDEFONSO NAVARRO. VILLAMALEA | CEIP FRANCISCO GINER DE LOS 
RÍOS. VILLARROBLEDO | CEIP CRISTO DEL VALLE. FUENTEALBILLA | CEIP 
PEDRO SIMÓN ABRIL — CIUDAD REAL — CEIP JAVIER PAULINO PEREZ. 
LA SOLANA | CPEE ASPADES - LA LAGUNA. PUERTO LLANO | CEIP LA 
ALBUERA. DAIMIEL, CIUDAD REAL | CEIP LUCERO. VALDEPEÑAS, CIUDAD 
REAL | CEIP VIRGEN DEL CARMEN. ALMODÓVAR DEL CAMPO. (CIUDAD 
REAL) | CEIPNUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. LOS CORTIJOS | CEIP 
EL OASIS. LLANOS DEL CAUDILLO. CIUDAD REAL | CEIP ARQUEÓLOGO 
GARCÍA BELLIDO. VILLANUEVA DE LOS INFANTES | CEIP MARÍA LUISA 
CAÑAS. PEDRO MUÑOZ | CEIP VIRGEN DE LA VIÑAS. TOMELLOSO — 
CUENCA — CEIP LUIS DE MATEO. CASASIMARRO, CUENCA | CRA LOS 
GIRASOLES. HONRUBIA, CUENCA | CEIP VIRGEN DE MANJAVACAS . 
MOTA DEL CUERVO | CEIP FRAY LUIS DE LEÓN. BELMONTE | CRA 
ALONSO QUIJANO. VILLAESCUSA DE HARO | CEIP SANTA RITA. MOTA 
DEL CUERVO — GUADALAJARA — CEIP EL COTO. EL CASAR, 
GUADALAJARA | COLEGIO GIOVANI ANTONIO FARINA. AZUQUECA DE 
HENARES | CEIP LA PAZ. AZUQUECA DE HENARES | CEIP GLORIA 
FUERTES. VILLANUEVA DE LA TORRE | CRA SEXMA DE LA SIERRA — 
TOLEDO — IES JUANELO TURRIANO. TOLEDO | CEIP SILVANO 
CIRUJANO. ALMOROX | CEIP SANTA ANA. MADRIDEJOS | CEIP CRISTO DE 
LA CUEVA. CARMENA | CEIP SAN JUAN DE LA CRUZ. GÁLVEZ | CEIP 
CONDE DE ORGAZ. ORGAZ | CEIP SANTA ANA. VAL DE SANTO 
DOMINGO | IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. NUMANCIA DE LA SAGRA | IES 
MIGUEL HERNÁNDEZ TOLEDO — CASTILLA Y LEÓN — BURGOS — 
CEIP MARCELIANO SANTA MARÍA. BURGOS | CRA SIGLO XXI. SOTILLO 

DE LA RIBERA, BURGOS — LEÓN — COLEGIO VIRGEN BLANCA. LEÓN 
— PALENCIA — CEIP REYES CATÓLICOS. VILLARRAMIEL. PALENCIA — 
SALAMANCA — CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. LEDESMA | IES 
TIERRAS DE ABADENGO. LUMBRALES | CEIP GABRIEL Y GALÁN. VILLORÍA, 
SALAMANCA | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS. GUIJUELO, SALAMANCA | IES 
MATEO HERNANDEZ. SALAMANCA | CRA FUENTEGUINALDO-AZABA 
— SEGOVIA — CEIP NUEVA SEGOVIA. SEGOVIA — SORIA — CEIP 
VIRGEN DE OLMACEDO. OLVEGA | CEIP MARÍA EUGENIA MARTINEZ DEL 
CAMPO. SAN LEONARDO YAGÜE | CEIP SOR MARÍA DE JESÚS. AGREDA | 
CRA PINARES ALTOS. VINUESA — VALLADOLID — CEIP ROSA CHACEL. 
MONTEMAYOR DE PILILLA | EIM EL PRINCIPITO. VALLADOLID | CEIP PIO 
DE RIO HORTEGA — ZAMORA — CEIP E MARZANA DE TERA | CEIP 
ENTREVALLES. SAN PEDRO DE CEQUE | CEIP MONTE GÁNDARA. EL 
PUENTE DE SANABRIA — CATALUÑA — BARCELONA — PRINCESS 
MARGARET SCHOOL. BARCELONA | BRITHIS SCHOOL OF BARCELONA. 
CASTELDEFELLS | ESCOLA RENAIXENÇA. HOSTALETS DE PIEROLA — 
GIRONA — IES MONTILIVI. GIRONA — LLEIDA — IES JOSEP 
LLODONOSA. LLEIDA | ESCOLA SOL-NAIXSENT-ZER EL ROMANI. 
CUBELLS — TARRAGONA — ESCOLA MARE DE DEU DEL ROSER. 
RUIDECOLLS — COMUNIDAD VALENCIANA — ALACANT — 
COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO. MONFORTE DEL CID | LAUDE 
NEWTON COLLEGE. ELCHE | IES SAN BLAS. ALICANTE | IES SANTA POLA, 
SANTA POLA | IES CARRUS. ELCHE .ALICANTE | IES PARE VITORIA. ALCOY. 
ALICANTE | CEIP EL PALMERAL. ALACANT — CASTELLO — CEIP 
TORREBLANCA. TORREBLANCA. CASTELLO | CEIP CARME MARTIN. 
ARTANA. CASTELLO — VALENCIA — COLEGIO INTERNACIONAL 
AUSIAS MARCH. PICASSENT | IES CARLES SALVADOR . ALDAIA | COLEGIO 
LA DEVESA. CARLET | CEIP TOMAS ALBERT. ALBUIXECH | CEIP CERVANTES. 
ALCÁNTARA DE XUQUER | COLEGIO SAN MARCELINO. VALENCIA — 
EXTREMADURA — CÁCERES — CEIP SANTA ROSA DE LIMA. SAN 

MARTIN DE TREVEJO, CÁCERES | CEIP SANTA FLORENTINA. MADRIGAL 
DE LA VERA, CÁCERES | IESO LAS VILLUERCAS. GUADALUPE, 

CÁCERES | CEIP NUESTRA SEÑORA DE TENTUDIA. 
CALERA DE LEÓN. CÁCERES | CEIP LA ACEQUIA. 

PUEBLA DE ARGEME, CÁCERES | CEIP SAN 
ANDRÉS-ALMARAZ. CÁCERES | CEIP SAN 

PEDRO DE ALCÁNTARA. PUEBLONUEVO DE 
MIRAMONTES, CÁCERES | CEIP VIRGEN DE 

ARGEME. CORIA | IES VAL DE XALIMA. 
VALVERDE DEL FRESNO | CEIP NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCIÓN (XI). VALVERDE DEL 
FRESNO | IES AUGUSTOBRIGA. 
NAVALMORAL DE LA MATA | CEIP NTRA. 
SRA. DE LA PIEDAD. VILLAMIEL — 
BADAJOZ — CEE CENTRO DE 
ATENCIÓN DE AUTISTAS DE APNABA. 

BADAJOZ | CEIP NTRA. SRA. DE 
TENTUDIA. CALERA DE LEÓN | CEIP 

ANTONIO MACHADO. ALMENDRALEJO. 
BADAJOZ | CEIP ELOY VELA CORBACHO. 

VALLE DE SANTA ANA. BADAJOZ | IES SIERRA 
DE LA MESTA. SANTA AMALIA. BADAJOZ | CEIP 

VIRGEN DE LA LUZ. ALCONCHEL | CEIP MIGUEL DE 
CERVANTES. MÉRIDA | CEE PONCE DE LEÓN. MONTIJO 

| CEIP FRANCISCO ORTIZ LÓPEZ. OLIVENZA | IES VIRGEN 
DE ALTAGRACIA — GALICIA — A CORUÑA — COLEGIO LA 

MILAGROSA - JOSEFA SOBRIDO. OLEIROS, A CORUÑA | COLEGIO SANTA 
APOLONIA. SANTIAGO DE COMPOSTELA | CEIP VICTOR SÁENZ. 
MAZARICOS, A CORUÑA | CEIP PINO DEL VAL. PINO DEL VAL. MAZARICOS 
— LUGO — CEIP DE QUIROGA. QUIROGA — ORENSE — COLEGIO 
GUILLEME BROWN. PEREIRO DE AGUIAR, ORENSE — PONTEVEDRA — 
COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA. NIGRAN. PONTEVEDRA | EEI 
BERDUCIDO. BERDUCIDO — LA RIOJA — IES VALLE DEL CIDACOS. 
CALAHORRA | CEIP DON ELADIO DEL CAMPO. MURILLO DEL RIO LEZA 
| CEIP AVELINA CORTAZAR. ALBERITE — MADRID — COLEGIO BASE. 
ALCOBENDAS | MONTESSORI SCHOOL. ALPEDRETE | EEI VERBENA. 
LEGANÉS | CEIP ANTONIO MACHADO. LEGANÉS | COLEGIO LOS ABETOS. 
MANZANARES EL REAL | COLEGIO PUREZA DE MARÍA. MADRID | 
COLEGIO TRES OLIVOS. MADRID | COLEGIO DULCE NOMBRE DE JESÚS. 
MADRID | COLEGIO EUROPEO ALMAZÁN. MADRID | CEIP JOAN MIRÓ. 
MÓSTOLES | HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL. TORREJÓN DE ARDOZ | 
COLEGIO PINOSIERRA. TRES CANTOS | HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL. 
TRES CANTOS | COLEGIO LOS ABETOS. MANZANARES EL REAL | CEIP 
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN. VALDEMORO | CEIP MARÍA MOLINER. 
MADRID | CEIP AGUSTINA DIEZ | CEIP LEÓN FELIPE. ARGANDA DEL REY | 
COLEGIO BERRIZ. LAS ROZAS — REGIÓN DE MURCIA — IES SANTA 
MARÍA DE LOS BAÑOS. FORTUNA | CEIP DON JOSÉ MARÍN CIEZA | IES 
VICENTE MEDINA. ARCHENA | COLEGIO CEI. MURCIA | CEIP GABRIELA 
MISTRAL. CARTAGENA | CCEE AIDEMAR. SAN JAVIER | CEIP ANTONIO 
MACHADO. LA COPA DE BULLAS | COLEGIO SIGLO XXI. PUERTO DE 
MAZARRÓN | IES PRADO MAYOR. TOTANA — NAVARRA — CEIP 
MARQUES DE LA REAL DEFENSA. TAFALLA — PRINCIPADO DE 
ASTURIAS — COLEGIO LOYOLA-ESCOLAPIOS. OVIEDO | CEIP JESÚS 
ÁLVAREZ VALDÉS. LA CARIDAD | EEI PEÑA CARESES. POLA DE SIERO — 
CANTABRIA — CEIP MARZAN. CHUCHÍA | IES RICARDO BERNARDO 
VALDECILLA — EUSKADI — COLEGIO SANTA MARÍA. PORTUGALETE.
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