


PROPOSTA D'ACTIVITATS QUE ES  
PODEN FER A L'ESCOLA I AL BARRI 
 
Fer un mercadet solidari on es realitzi la 
venda de treballs manuals fets pels i per 
les alumnes (collars, agendes, punts de 
llibre...) o de joguines de segona mà.  

Realitzar una competició esportiva a 
l'àmbit del poble: curses, torneig de 
ping-pong, de bàsquet, etc.  

Preparar un berenar/dinar escolar:  

• Els alumnes més grans duen 
coques o preparen panets i es 
venen en el temps d’esplai.  

• Una classe elabora un berenar de menjar fred i s'ofereix als altres 
companys, mestres, pares i veïns.  

• Diada de cuines del món, on els pares porten menjars típics del seu 
poble o país i es venen tiquets per poder degustar-los.  

Realitzar un concert, exposició, obra de teatre a l'escola, barriada, festes 
del poble, casal cultural, etc. 

 

MATERIAL QUE OFERIM 

- Maletí de sensibilització: 
Contes per a mirar el món. 

- Veus del Sud (Llibre i 
DVD). 

- El nostre camí no s’atura 
(Llibre i DVD). 

- Cultura àrab: unitat di-
dàctica, guia didàctica i 
solucionari. 

- Carpeta solidària. 
- Carpeta amb fotografies de "Les Comunitats desarrelades vistes 

pels ulls dels infants" i "Famílies del món".  
- Material didàctic: Unes pinzellades sobre les Illes Balears i el Rif. 
- El bé més preuat, la pau: unitat didàctica guia didàctica i DVD. 



PRESENTACIÓ 
 
Un any més, aquest curs 2019/2020, i ja són 17 
anys, l'ONGD Ensenyants Solidaris i l'STEI In-
tersindical iniciam la campanya de Suport als 
Berenars i horts escolars per a infants de dife-
rents comunitats de Chimaltenango i Quiché 
(Guatemala), amb la col·laboració de l’associa-
ció Educando Guatemala i AEPREQ (Associa-
ció d’Educadors de Quiché). Com cada any, 
pretenem sensibilitzar el professorat i l'alum-
nat de les Illes i transmetre el desig de formar 
una societat més equilibrada, conscient de les 
desigualtats socials, de la necessitat de fer un 
consum responsable i, sobretot, conscient que 
el canvi social depèn de tots i totes. 

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 desafavorides. 

- Treballar en l'àmbit de l’educació per al desenvolupament.  

- Treballar els temes transversals referits a l'educació per a la inter-
culturalitat, la igualtat d'oportunitats, la pau i el consum responsa-
ble. 

Objectius a les escoles de Chimaltenango i Quiché (Guatemala): 

- Posar en marxa a cada una de les escoles de les escoles beneficià-
ries un hort ecològic. 

- Dotar els horts de les eines i llavors necessàries.  

- Afavorir l’alimentació escolar per als alumnes de l'escola de la co-
munitat. 

- Fer formació amb les mares per tractar temes com la higiene en l'a-
limentació, l'alimentació equilibrada, la salut i la higiene corporal, i 
altres temes que elles proposen. 

Què hem aconseguit? 

- Enguany hem donat 
suport a 14 escoles per 
realitzar horts escolars 
al departament de Chi-
maltenango i 5 a Quiché, 
Guatemala. 

- Que 2.420 alumnes 
tenguin un complement 
realment nutritiu al seu 
berenar escolar.  

- Implicació dels pares a 
través de la participació 
amb les docents i els 
infants. 


