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Un any més, se'ns presenta l'hora de plasmar la memòria d'activitats de cooperació 
de l’ONGD Ensenyants Solidaris.  
 
Si tenim en compte la crisi que pateix la nostra societat i la gradual pèrdua de drets so-
cials a què estam sotmesos, per als que treballem en l'àmbit de la solidaritat i la coope-
ració és una responsabilitat mantenir un model crític amb el desenvolupament insosteni-
ble i injust dels països rics. En temps d'individualisme,  treballar en un projecte 
col·lectiu és un repte afegit el qual no podem defugir. 
 
L’espai obert dins el camp de la cooperació i sensibilització per part de l’ONGD Ense-
nyants Solidaris s’ha anant consolidant durant els darrers anys. El model creat es basa 
en donar una resposta crítica a les conseqüències del sistema econòmic neoliberal impe-
rant, tant en els països del sud com en aquesta zona del nord en la qual vivim, les Illes 
Balears. L'esdevenir del món de la cooperació amb l'aplicació de retallades per temes 
socials i les polítiques de les institucions autonòmiques, poden provocar que moltes enti-
tats petites i mitjanes puguin desaparèixer, concentrant així tots els recursos en unes 
poques organitzacions. La cooperació com a espectacle i recerca de vots, l'assistencialis-
me, el clientelisme i la manca de crítica són avui per avui barrera més important per  tal 
de mantenir una línia consolidada d'actuació. A partir d’aquestes característiques a 
l’ONGD Ensenyants Solidaris continuam optant per mantenir-nos en la posició de denún-
cia en tots els àmbits dels orígens de les desigualtats. La feina que realitzam és possible 
gràcies a la col·laboració d'escoles, ajuntaments, entitats públiques, privades, associaci-
ons de mares i pares, voluntaris, cooperants i d'un equip tècnic. Aquests 25 anys de com-
promís ininterromput ens han permès que la sistematització, l’elaboració, el seguiment i 
l’avaluació de les activitats i dels projectes comptin amb la confiança no tant sols de la 
societat balear sinó també, i el que és més important, d'entitats i persones dels països 
del sud amb les quals treballam.. 
 
En la col·laboració social i treball en xarxa participam dins la Coordinadora d’ONG per al 
desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB) també treballam amb l’STEI Intersin-
dical, entitat amb la qual compartim uns mateixos objectius, per tal d’ampliar el camp de 
les persones que estan d’acord amb el nostre model fora dels àmbits educatius. Els pro-
cessos migratoris i les seves polítiques, el desenvolupament, la multiculturalitat, la inter-
culturalitat i les noves eines de cooperació són elements i reptes als quals cal donar res-
posta. 
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L’ONGD Ensenyants Solidaris és una organització de dones i homes comprome-
sos per un canvi en l'ordre mundial.  Ens uneix: un anhel solidari personal i la 
convicció que la pobresa estructural de les majories és una violació dels Drets 
Humans; la idea de la solidaritat basada en l'extensió i el gaudi de tots els 
drets per a totes les persones des de l'equitat de gènere. Treballam conjunta-
ment amb comunitats i organitzacions populars que reivindiquen drets i alter-
natives socials i econòmiques i que impulsen la democràcia participativa. La nos-
tra cooperació lluita per la igualtat de gener i està al servei de les pròpies or-
ganitzacions populars del sud per tal de donar suport als processos sociopolí-
tics de transformació social, mitjançant una visió crítica de la ciutadania en la 
nostra societat i en les institucions públiques i privades 

 
Ser una entitat que  conjumini voluntats i recursos per a enfortir als movi-

ments socials  mantenint-se fidel al seu ideari, enfront de l'exterior, amb instruments 
de treball en cooperació i sensibilització i amb identitat feminista.  

La visió 

 Solidaritat. Compromís. Confiança en l'equip humà. Interculturalitat. 
Transparència en la gestió. Respecte als processos.  Equitat de gènere. Ide-

ologia i filosofia compartida. 

Els valors 



Els nostres principals objectius són: 

 Treballar en el camp de la solidaritat i de la cooperació internacional, entenent que 
l’educació és una eina eficaç de transformació social i denúncia de les causes origi-
nàries de les desigualtats. 

 Lluitar per la igualtat de les dones i el homes. 
 Potenciar el nivell educatiu dels docents dels països del sud. 
 Donar suport als processos en defensa dels drets humans i transformació social. 
 Donar ajuda a l’educació no formal de dones i grups desfavorits. 
 Acompanyar els processos productius solidaris al sud. 
 Treballar i intercanviar dinàmiques, metodologies i organització dins les aules. 
 Donar suport a les comunitats desarrelades i als seus drets fonamentals. 
 Organitzar, finançar i realitzar cursos i seminaris formatius amb professorat d’A-

mèrica Llatina. 
 Editar material didàctic. 
 Formar el professorat de les Illes dins els camps de la cooperació i la sensibilitza-

ció. 
 Sensibilitzar els centres escolars de les Illes i la resta de població a partir de l’ex-

periència viscuda en altres països. 
L'ajuda al desenvolupament requereix, de cada vegada més, un compromís de tota la 
societat, un compromís en el qual totes les ciutadanes i ciutadans contribueixin a la 
consecució d'un món més just, realment democràtic i estable. Aquest compromís no 
s'aconseguirà sense un treball de formació i de sensibilització social que promogui 
una educació que planti cara als valors neoliberals que imperen actualment en la nos-
tra societat. Per tot això, hem treballat en els següents camps: 

 
 Educació per al desenvolupament sostenible 
 Capacitació de docents a Llatinoamèrica 
 Formació a distància. 

 
 
A. Educació per al Desenvolupament Sostenible 
Vivim una situació d'autèntica emergència planetària, marcada per tota una sèrie de greus 
problemes estretament relacionats: contaminació i degradació dels ecosistemes, esgota-
ment dels recursos, creixement incontrolat de la població mundial, desequilibris insosteni-

bles, conflictes, pèrdua de diversitat biològica i cultural... És precís, per això, assumir 
un compromís perquè tota l'educació, tant formal com no formal, posi sistemàtica-
ment l’atenció a la situació del món, a fi de proporcionar una percepció correcta dels 
problemes i de fomentar actituds i comportaments favorables per a l'èxit d'un 
desenvolupament sostenible.  
Aquest plantejament es veu reflectit en els diferents cursos i seminaris que anual-
ment realitzam a Mallorca, Menorca i a Eivissa als quals assisteixen tant docents com 
tècnics d'altres sectors, a més de la formació que realitzam a distància per part de 
docents de les Illes Balears per a docents de Guatemala, i Perú i. 
 
 
B. Capacitació de docents a Llatinoamèrica 
Voluntaris de l’ONGD Ensenyants Solidaris han viatjat durant tot aquest any 2017 a 
Guatemala per donar suport a l’STEG, SEFCA, AEPREG, AEN, UNAMG i COINDI. 
S’han impartit tallers de capacitació a docents, s’ha donat suport a escoles de comuni-
tats desarrelades i s’han acompanyat els processos d’alfabetització de dones maies 
que duem a terme en aquest país. 
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D. Formació a distància 

 
Aquest any 2015 la nostra entitat ha consolidat un projecte de formació a distància 
que ha significat una nova eina de la cooperació al desenvolupament des de la ONGD 
Ensenyants Solidaris amb les entitats, associacions, sindicats i moviments populars 
dels països llatinoamericans amb les quals hem recorregut més de 18 anys d'experièn-
cies i aprenentatges mutus. 
L'estat espanyol viu una crisi sense precedents sobretot en la pèrdua de qualitat de-
mocràtica que es concreta en l'eliminació de polítiques públiques d'educació, sanitat, o 
serveis socials per la imposició del neoliberalisme més absolut. Amb aquest model eco-
nòmic la cooperació al desenvolupament que es realitzava fins a fa pocs anys ha quedat 
gairebé desmantellada en tant que s'han eliminat les ajudes i subvencions. Des de 
l’ONGD Ensenyants Solidaris ja fa temps que ens plantejam alternatives al treball que 
fins ara havíem realitzat. No hem volgut resignar-nos davant aquesta crisi, seguim ac-
tuant, compartint amb la gent de la qual tant hem après. El nostre objectiu és seguir 
acompanyant els processos de lluites socials internacionals per un món més igualitari 
sota la visió crítica al model econòmic i social capitalista que se'ns imposa i que és ex-
cloent amb els més empobrits. 
El nostre camp natural de treball és l'educació ja que som docents i entenem que la 
formació és l'element de partida per a la transformació social. Davant d’aquesta expe-
riència i les capacitats que podem compartir hem volgut aportar a docents, moviments 
socials, sindicats… formació mitjançant cursos a distància gratuïts des de les Illes Ba-
lears i des de Guatemala, Perú i Marroc, impartits per especialistes i docents de reco-
neguda trajectòria en els diferents camps proposats i realitzats de manera solidària 
sense percebre cap tipus de compensació econòmica.  
La primera proposta d'aquesta iniciativa es va realitzar el primer semestre de 2013 i 
va tenir un considerable èxit; és per tal motiu que es va ampliar l’oferta de cursos, ar-
ribant als 52durant l’any 2018. Com Ensenyants solidaris es va signar un conveni amb la 
USAC pel qual tots aquests cursos estan homologats per aquesta universitat. 
 
 

E. Sensibilització 
 

Pel que fa a la sensibilització, nosaltres com a educadors pensam que el paper que li 
correspon a l'educació i a la sensibilització per al desenvolupament és un eix transver-
sal fonamental; consisteix en activar un procés en els àmbits educatius formals i no 
formals, entenent que els coneixements, actituds i valors no poden separar-se i que 
s'orienten a la participació, al compromís i a l'acció. Sensibilitzar i comunicar, quan 
parlam de desenvolupament, suposa posar l'èmfasi en les relacions entre moviments 
socials, exercici de la ciutadania, participació i mobilització social. 
Han estat nombroses i variades les iniciatives desenvolupades els últims anys amb la 
col·laboració de col·lectius diversos i centres educatius, pretenent incidir en aquest 
objectiu d'educar i sensibilitzar per al desenvolupament de totes i de tots. S’han 
desenvolupat activitats de sensibilització en centres escolars de totes les Illes. Tam-
bé s’han duit a terme projectes de cooperació per al desenvolupament.  
En aquests projectes de cooperació per al desenvolupament intentam que una part 
sempre tengui un caire de formació dels beneficiaris.  
Pensam que l'educació és un element primordial per al desenvolupament dels pobles. 
Les eines de la cooperació es van adaptant a les necessitats plantejades pels socis lo-
cals del sud; així destaquem l’alfabetització a canvi de llavors, microcrèdits per for-
mació, suport a consells de desenvolupament local, centres comunals, educació alimen-
tària… S'han realitzat projectes a Balears, Guatemala, Perú, i al Marroc. 



 Govern de les Illes Balears 
 Fons Mallorquí 
 Caixa Colonya 
 1,% de l’ STEI-Intersindical, 0,7 % dels STES i de l’STPV 
 Escoles públiques i concertades 
 Campanyes i activitats pròpies de l’organització 

Treballam amb els següents socis locals: 

Obtenim finançament a través de les següents institucions i organismes: 
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A Guatemala: 
 
 
COINDI (Coordinadora Indígena de Desarrollo Integral) 
 
USAC (Universidad San Carlos de Guatemala)  
 
AEPREQ (Asociación Educadores Populares en Resistencia del Quiché) 
 
Educando Guatemala. (Chimaltenango) 
 
CONALFA (Coordinadora Nacional de Alfabetización) 
 
CIPREVICA 
 
SAMGUA 
 
IGE 
 

 
A Perú: 

IPP (Instituto de Pedagogía Popular) 
 
  Municipalidad de La Arena 
 

Per a finalitzar aquesta exposició referida al treball i visió que realitzem, volem agrair 
a totes les persones que durant aquests anys, han donat veu i sentit a aquesta lluita, 
perquè un altre món sincerament és possible, perquè les  reivindicacions de l'igualat de 
gènere, del 0,7, de Pobresa Zero, els drets de les persones migrades, els objectius del 
mil·lenni i altres són per a totes i tots. 



Estratègia de  gènere  i  d e s e n v o l u p am e n t  
 
Des que es va iniciar,  ja fa 25 anys, el treball de cooperació per al desenvolupament de 
l’ONGD Ensenyants Solidaris, va comptar amb una mirada des dels feminismes i poc a poc 
hem estructurat una estratègia de gènere. 
 
En aquesta estratègia afirmem el feminisme de manera conscient. En la pràctica de la nostra 
cooperació això es tradueix en l'adopció de l'enfocament de Gènere en Desenvolupament 
(GED), adaptat a la realitat nacional d’aquests països, mentre que en el nostre treball d'Edu-
cació per a la Transformació en el nord el discurs feminista és més explícit. 
 
Les línies d'acció han de donar-nos les claus per millorar l'equitat en les polítiques, projectes, 
programes  i convenis de desenvolupament i d'educació per a la transformació. Però, per 
a les actuacions, és imprescindible la participació en espais d'aliances de dones, tant lo-
cals com internacionals, com a forma necessària d'aprenentatge. Així mateix, també formam 
part d'aliances i xarxes amb organitzacions de dones mixtes que incideixen en polítiques 
de gènere en el marc d'una incidència sobre poders públics, tant en el sud com en el nord. 
Per coherència, aposten pel canvi. És per això que les nostres accions han de procurar mo-
dificar la posició de desigualtat i subordinació de les dones en relació als homes en els 
àmbits econòmic, polític, social, cultural, ètnic i personal, entre d’altres. I procurar, així 
mateix, abordar els aspectes referits a la condició vital de les dones: ingressos, salut, ha-
bitatge, treball, propietat… 
 

El present document no té com a objectiu ela-
borar una anàlisi en profunditat del treball i 
dels projectes realitzats per part de les dues 
organitzacions dins l’àmbit de la cooperació per 
al desenvolupament. No és el nostre objectiu 
atabalar-vos amb dades, números i balanços. La nos-
tra intenció és apropar les idees que donen sen-
tint a les nostres actuacions. 
 
Hem recopilat la feina feta amb tres de les 
organitzacions més significatives amb què 
hem treballat o treballam encara ara, com 
són CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de 
Vídues de Guatemala), COINDI ( I Cooperació 
Indígena per al Desenvolupament Integral) i 
UNAMG (Unió Nacional de Dones Guatemalen-
ques) .  
 
Dels 1.300 milions de persones pobres que hi ha 
al món, el 70% són dones. 
 
Dels 860 milions de persones que no saben llegir 
ni escriure, dues terceres parts són dones. 

Les dones obtenen el 53% dels ingressos dels homes pel mateix treball. 
Existeix un volum ingent de treball sense salari fet per les dones, sense el qual la nostra so-
cietat no podria sobreviure: a casa, en el camp, en empreses familiars, cuidant nins i 
malalts... 
El patriarcat, o sistema sexe-gènere, és un complex i arrelat entramat de prejudicis, valors, 
actituds, normes i relacions desiguals de poder (legitimació d'abusos, privilegis, discrimina-
cions, exclusions), que s'ha perpetuat al llarg de la història, evolucionant, adaptant-se i fent-se 
funcional en les diferents cultures i sistemes socioeconòmics dominants, però mantenint 
sempre, en major o menor mesura, la posició subordinada de les dones. Aquest sistema té a 
veure amb una distribució desigual de coneixements, propietat i ingressos, responsabilitats i 



PROJECTES  
 

2018 





 “Ciutadania amb enfocament de gènere  

des de les Escoles" ”   
El  Projecte “Ciutadania amb enfocament de gènere des de les escoles”, cerca des de la 
participació protagonista d'estudiants i docents; que les autoritats locals de la Sorra si-
guin promotors d'una política educativa, formadora de ciutadans amb enfocament de gè-
nere. Entenent que l'escola  és un espai clau de formació i transformació social. Entenem 
que les problemàtiques socials i econòmiques es veuen agreujades  quan les capacitats de 

participació ciutadana són limita-
des, i més si aquestes estan condi-
cionades per relacions de poder en-
tre homes i dones. 
Primer: Realitzar incidència en les 
autoritats locals d'educació per al 
reconeixement de la importància 
d'una educació ciutadana amb enfo-
cament de gènere. Es treballaran 
amb tallers presencials i formació 
semipresencial amb la utilització de 
les TICS amb cursos que facilitin el 
treball de metodologies alternati-
ves. 
 
Segon: Docents desenvolupen ma-
terial educatiu  per a enfortir ca-
pacitats ciutadanes amb enfoca-

ment de gènere. Enfortir la formació en temes transversals com són l'equitat de gènere, 
la violència i els drets de les nenes i nens amb participació de pares, mares de família tra-
vés dels projectes i accions realitzats, des de les escoles a favor de la seva comunitat.   
 
Tercer: Estudiants validen material educatiu per a l'enfortiment de capacitats ciutadanes 
amb enfocament de gènere i implementar-se des del govern local una proposta educativa 
per l'equitat de gènere i lluita contra la violència tant a les escoles com en sensibilització 
de la violència intrafamiliar. 

Finançat: Fons Mallorquí 
Soci Local: IPP 

País: Perú 
Beneficiaris:  55 docents  

982 estudiants. 11 escoles.  



 Formació per a  docents i joves com eina  de desen-
volupament i solidaritat a Guatemala. 3 er any 

 
El projecte conté dos components  
 
 Formació a 16 grups de mestres i mestres de l'àrea rural, de 10 departaments de Gua-

temala a través dels cursos a semi presencials que ofereix la plataforma de Ensenyants 
Solidaris, 830 persones meta anual, cada grup rebrà 4 tallers presencials distribuïts 
així: un per a la capacitació de la plataforma, un taller de tutoria en la qual es realitza-
ran cercles d'estudi i dos tallers presencials en les temàtiques transversals del projec-
te (drets humans i igualtat de gènere)  

 
 
 

 Procés formatiu dirigit a 180 joves 
de l'àrea rural de tres municipis de Chi-
maltenango subdividits en 6 grups en ca-
dascun dels 3 municipis amb 30 partici-
pants/grup; la participació presencial serà 
a través de 10 tallers monogràfics pel que 
es desenvolupen 60 tallers a l'any, es rea-
litzarà una trobada  en cadascun dels mu-
nicipis: Patzún, Patzicia, i Tecpán. Amb la 
participació de 60 joves en cadascuna.     
http://formacionsolidaria.org/ 

 
 
 

Finançat: Govern Balear 
Soci Local:  

Educando Guatemala 
País: Guatemala 

Beneficiaris:  
1.250 docents i 180 joves  



“Diagnòstic de la situació de la formació docent  i alfabe-
tització dones a  tres municipis de Quiche. Guatemala” 

 
El present projecte té com a meta elaborar un 
diagnòstic per a detectar interessos i necessi-
tats de capacitació i formació educativa reque-
rides per personal docents i les necessitats 
d'alfabetització de dones maies de tres munici-
pis del Quiché a Guatemala.  
 
ENSENYANTS SOLIDARIS ve cooperant amb 
AEPREQ a Guatemala des de fa més de vint 
anys. Es va donar suport a els processos d'ho-
mologació dels docents populars després del 
conflicte bèl·lic. 
 
El projecte pretén tenir un document basi per a 

poder iniciar una línia estratègica de cooperació amb l'entitat AEPREQ que permeti 
per als pròxims tres anys acompanyar els processos de millora educativa dels do-
cents, joves així com d'alfabetització de dones maies ixiles en situació de precarie-
tat. 
 

 
 
 
 
 

Finançat: Govern Balear 
Soci Local:  
AEPREQ 

País: Guatemala 
Beneficiaris:  

1.184 docents i 335 dones  



 Projecte: “Integració sociocultural i educativa, amb 
enfocament de gènere, de nenes, nens i adolescents 

de Chefchaouen.” Marroc 

 
El projecte proposa oferir alternatives d'oci i temps lliure a les nenes, nens i adoles-
cents del barri perifèric de Aïn Haouzi i voltants, com a eina de lluitar contra l'exclu-
sió social i els efectes d'aquesta.  

Totes les activitats proposen un 
enfocament de gènere, per a 
afavorir especialment la inte-
gració de les nenes i noies ado-
lescents, ja que són elles els qui 
tenen més dificultats per a ac-
cedir a l'espai públic i a activi-
tats col·lectives.  
 
Per a això es programaran acti-
vitats mixtes però que parin es-
ment als gustos i preferències 
de les nenes i noies 
 
 
 

 

Finançat: Ajuntament d’Artà 
Soci Local:   ATED 

País: Marroc 
Beneficiaris:  

400 nins i nines 



Cooperants 2018:  “Suport a socis locals guatemalencs” 
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 El projecte va ser implementat per Ensenyants Solidaris amb el soci 
local  Associació Educant Guatemala, durant els mesos de juliol, agost 
i setembre del present any 2017, amb la participació de 6 cooperants. 
L'objectiu fonamental del projecte va ser brindar capacitació pedagò-
gica a les mestres i mestres de les escoles públiques de diversos De-
partaments els municipis dels quals estan retirats de les zones urba-
nes.  
 
Van participar activa i directament  en el procés de formació i capaci-
tació 350 docents dels departaments de: Chimaltenango.- Retalhuleu.-
. Alta Verapáz.- Peten.- Sololá.-  Guatemala. 
 
Durant la implementació del projecte es van implementar 18 tallers de 
10 hores cadascun, cada cooperant desenvolupo mínim 6 tallers de 10 
hores cadascun durant la seva estada a Guatemala. 

Finançat:  
Cooperants, ONGD Ensenyants Solidaris 
Soci Local: STEG -SEFCA -COINDI- 
AEPREG –Educando Guatemala.  
País: Guatemala 
5 Voluntaris: a  Guatemala. 
 
Beneficiaris:  
350 docents i 400 joves escoles Chimal-
tenango.. 



Formació i assessorament tècnic a cooperants 2018  

El projecte ha apropat als educadors de les Illes Balears les eines necessàries per a comprendre la 
realitat internacional, ha donat a conèixer els drets de les persones més vulnerables per poder 
treballar amb elles d’una manera més efectiva i ha incentivat un voluntariat informat i assaben-
tat de la realitat del món, creant d’aquesta manera cooperants predisposats a participar en el pla 
d’actuació que proposa la nostra ONGD. 
Els cursos han estan dirigits fonamentalment per personal docent i sanitari, població majoritària 
que ha participat els darreres anys en els projectes de cooperants de la nostra entitat. D’aquí va 
sorgir el grup de voluntaris que van anar com a cooperants a Centreamèrica per impartir for-
mació als docents i sanitaris. És a dir, es va cercar promoure el voluntariat i el treball de sensibi-
lització a les escoles i incentivar un esperit crític cap a la situació de desigualtat existent entre els 
països pobres i rics.  



Campanya d'Horts escolars a comunitats de 
 Chimaltenango a Guatemala 2018 

Existeix una doble intencionalitat en el nostre projecte: 
 

Objectius als centres educatius de les Illes Balears: 
 Despertar el valor de la solidaritat cap a les persones que viuen en situacions més desafavori-

des. 
 Treballar dins l'àmbit de l’educació per al desenvolupament. 
 Treballar els temes transversals referits a l'educació per a la interculturalitat, la igualtat d'o-

portunitats, la pau i el consum responsable. 
Objectius a les comunitats de Guatemala: 

 Posar en marxa, a cada una de les escoles de les comunitats beneficiàries, un hort ecològic es-
colar. 

 Dotar els horts de les eines i llavors necessàries. 
 Donar suport a programes de berenars escolars per 
a les comunitats desarrelades a Guatemala. 
Aconseguir que els pares enviïn els nins i les nines a 
l'escola en lloc de a treballar. Ja que a l'escola els do-
nen menjar cada dia, i tenint en compte que cada fa-
mília té de 6 a 10 fills, això suposa una gran ajuda per 
a la seva ajustada economia familiar. 
Implicar les dones, mares dels alumnes, en l'elabora-
ció dels berenars, fet que els permet reunir-se, par-
lar, intercanviar confidències i sortir de casa, en un 
país on la dona només és mare i mestressa de casa. 
Donar peu a fer formació amb les mares per tractar 
temes com la higiene en l'alimentació, l'alimentació 
equilibrada, la salut i la higiene corporal, i altres te-
mes que elles proposen. 

 

Finançat: Centres educatius de les Illes Ba-
lears 
 
Soci local: Educando Guatemala 
 
País: Guatemala. Illes Balears 
 
Beneficiaris:  9 Escoles, 55 docents i 2.400 
nines i nins de les comunitats de Chimalte-
nango 



Dotació de llibres 2018 per socis locals a 

Finançat:  Fundació Santillana 
 
Soci Local: , Educando Guatemala,  
 
País: Guatemala  
 
Beneficiaris:  350 docents,  15 es-
coles ,  3.569  infants guatemalencs.  

Gràcies a la col·laboració del Grup Santillana i a l'esforç i compromís de les 115 esco-
les, es varen poder distribuir  més de 11.730 llibres a comunitats dels departaments 
de , Petén, Totonicapán, Chimaltenango, i Alta Verapáz ( Raxuhá i Carchá)  Aquests 
materials han beneficiat a més de 3.569 nins i nines d'escassos recursos econòmics, 
així com  pares i  comunitat educativa. 



Cursos semipresencials a   
Guatemala i Perú  2018  

Per quint  any consecutiu  la nostra entitat ha posat en marxa un projecte de for-
mació a distància que ha significat una nova eina de la cooperació al desenvolu-
pament des de l’STEI-Intersindical  i l’ONGD Ensenyants Solidaris amb les enti-
tats, associacions, sindicats i moviments populars dels països llatinoamericans 
amb les quals hem recorregut més de 25 anys d'experiències i aprenentatges mu-
tus. 
Tenim el suport i aval de la USAC (Universitat san Carlos de Guatemala) i de La 
Universitat Nacional de Piura a Perú. 

Finançat:   Fons Pitiús– Direcció general de Cooperació (CAIB) -Voluntaris STEI Inter-
sindical i Ensenyants Solidaris 
 
Socis Locals : Guatemala 12 organitzacions, i 1 Perú  
 
Cursos impartits…………. 71 

  Primer semestre 2018 ……    30 Cursos. ( 9 Perú, i 21 a Guatemala) 
   Segó semestre    2018 ……… 41 cursos.  ( 9 Perú, i 31 a Guatemala) 

 
Beneficiaris:   2.200  docents matriculats. 1.271 docents amb reconeixement de APT@ 



Renovació i dinamització de la pàgina 
web de l’Entitat i de les Xarxes socials 



 

Jornades, Publicacions i Activitats 




















