
2ª CADEA  HUMANA   

DE  ESCOLARES 

POLA PAZ   

E A NONVIOLENCIA 

ORGANIZA: 

A CORUÑA - 26 ABRIL 2019 

Milienium  - Torre de Hércules 



QUE  É? 

2 MARCHA MUNDIAL  

POLA PAZ E A NONVIOLENCIA 
 

É unha acción planetaria que impulsa  
“Mundo sen Guerras e sen Violencia”  

 
 
 
 
 

Comezará o 2 de Outubro do 2019 en Madrid 
 

Terminará en Madrid o 8 de Marzo do 2020 



Para sensibilizar a cidadanía 
da perigosa situación de violencia que se vive a nivel planetario.  

 

PARA QUE ? 

En qué consiste a 2 Marcha Mundial? 
 

1.- O percorrido dun equipo base por todo o planeta 
 
 2.- A acción de milleiros de persoas xerando actividades  
      nos barrios, cidades, países e continentes 
 
3.- Impulsando actividades NonViolentas de todo tipo, nas cidades:  
     Foros sobre diferentes temáticas, vídeo fórum,  
     símbolos da Paz, cadeas humanas, concertos, marchas, etc... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dUlEzF6osEw&list=PL-DEbkvISJ-1BfhGuj5kvUJG_UmeM_VoS&index=7


QUÉ É  unha Cadea Humana de Escolares?  
 

As cadeas humanas simbolizan un acto de expresión humano  
realizando un acto combinado entre múltiples alumnos e alumnas 

para visibilizar  públicamente na rúa unha postura,  
no noso caso: a Paz e a actitude Nonviolenta. 

POR QUÉ  se quere facer?  
 
- Para visibilizar na rúa a “2 Marcha Mundial pola Paz e a NonViolencia”  
  que percorrerá o planeta 
- Para dar a coñecer esta iniciativa mundial nos centros escolares 



ONDE  
se quere facer?  
Ao longo do paseo marítimo  

da cidade da Coruña,  

pola zona das praias 

dende obelisco  Milenium  

até a Torre de Hércules 
 

CANDO?  
O venres  26 deABRIL  2019 

As  12:00 h. 

LINK VÍDEO: Percorrido  Virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=U1wLqVHK6pk&feature=em-share_video_user




ANTECEDENTES  2009 
 
No 2009, con motivo da“1 Marcha Mundial pola Paz e a 

NonViolencia”, xa se realizou esta acción no paseo 

marítimo da nosa cidade, con 2.500 escolares 

de 11 centros escolares e 120 docentes. 

Chegamos dende o Milenium até a Domus. 

Este ano queremos facela máis longa… 

LINK VIDEO 
2009  Cadena Humana  
Con 2.500 Escolares 
no Paseo Marítimo 

https://www.youtube.com/watch?v=hhNOd9GDbLs


CÓMO  se vai organizar? 
 
Existen responsables na  cidade, tomarán contacto cos diferentes colexios  
e iremos invitándoos a participar na organización da Cadea Humana. 

Logo a información circulará por unha Lista de correo creada  
para que se produzca o intercambio entre as escolas implicadas  

E poder así unificar a información. 

INFORMACIÓN                       VISITA                                  COORDINACIÓN 



QUEN  pode participar?  
 
Poden participar tódolos/as  escolares que o desexen, acompañados polos 
responsables das súas aulas. Tanto colexios públicos, privados ou concertados 
 
Cada Centro Educativo completará unha ficha confirmando a sua 
inscripción na actividade, onde constarán tódolos datos necesarios 
E será remitida  á organización da cadea humana ao mail:: 
coruna@theworldmarch.org 
 
Cada Centro Educativo poderá levar unha pancarta co nome do centro,  
os cursos que participan o con frases alusivas á Paz, etc… 
 
Seguro Responsabilidad Civil: correrá a cargo de cada centro escolar. 
 
Mobilidade: estará coordinado pola Organización coa Policía  

mailto:coruna@theworldmarch.org


QUÉ  FACEMOS  O día da actividade?  
 
1 Chegamos ao punto asignado para o noso centro e desplegámonos 
 
2 Saen 2 pelotas coa forma do Planeta dende cada extremo  
   da Cadea Humana, ata que se cheguen a cruzar 
 
3 Faremos fotos e grabaranse Videos de Todo o percorrido 
 
4 Regresamos aos nosos Centros escolares 
 
5 Posteriormente, regalarase a tódolos asistentes: 
 
-“1 Pasaporte dos Dereitos Humanos”, por cada participante 
-  O video como recordatorio, (1 para cada Centro) 



Cómo podo  AXUDAR? 
 

De múltiples maneiras. A continuación expoñemos algunhas: 
 
- Apuntar ao teu centro educativo para que os alumnos/as, pais/nais , mestres/as 
  formen parte da cadea humana pola Paz. 
 
- Xerar unha iniciativa:  
  * Didáctica (xogos, entretemento, deportes...),  
  * Expositiva (exposición de fotos sobre a Paz, poemas, concurso de Debuxos..)  
  * Presentacions da Marcha Mundial no centro, para os Pais e Nais...). 
 
- Poñernos en contacto con outros Centros Educativos. 
 
- Apuntarte como Voluntario/a para botar unha man na creación da cadea. 
 
- Facer fotos o grabar en video a formación da cadea. 



CENTROS  ESCOLARES  PARTICIPANTES 

ENTIDADES  COLABORADORAS 



INSTITUCIÓNS   COLABORADORAS 



+ INFORMACIÓN 
 
 
COORDINACIÓN A CORUÑA: 
 
Carlos Reguera      
coruna@theworldmarch.org     
 
Web :   
https://theworldmarch.org/coruna/  

mailto:coruna@theworldmarch.org
https://theworldmarch.org/region/espana/coruna/
https://theworldmarch.org/region/espana/coruna/

