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Acompanyament educatiu a socis 
locals guatemalencs 2017

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

Educando Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2017

Cooperants

IMPORT
18.800, 00 €

El projecte va ser implementat per Ensenyants Solidaris amb el soci local Associació
Educant Guatemala, durant els mesos de juliol, agost i setembre de l'any 2017, amb la
participació de 6 cooperants als departaments de: Chimaltenango, Retalhuleu, Alta
Verapáz, Peten i Sololá. L'objectiu fonamental del projecte va ser brindar capacitació
pedagògica a les mestres i els mestres de les escoles públiques de diversos
Departaments els municipis dels quals estan retirats de les zones urbanes. Durant la
implementació del projecte es van implementar 47 tallers de 10 hores cadascun, cada
cooperant desenvolupo mínim 6 tallers de 10 hores cadascun durant la seva estada a
Guatemala. 

6 cooperants
47 tallers impartits
2.172 participants



Formació per a docents i joves com eina de 
desenvolupament i solidaritat a Guatemana. 2n any

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2017

Educació al desenvolupament

IMPORT
41.500 00 €

El projecte comptava amb dos components. Per una banda, la formació a 16 grups de
mestres de l'àrea rural, de 10 departaments de Guatemala a través dels cursos a semi
presencials que de la plataforma de Ensenyants Solidaris. Per altre banda, un procés
formatiu dirigit a  joves de l'àrea rural de tres municipis de Chimaltenango subdividits en
6 grups en cadascun dels 3 municipis amb 30 participants/grup; la participació
presencial es va desenvolupat a través de 10 tallers monogràfics pel que es
desenvoluparen en 60 tallers a l'any. 

830 docents 
180 joves



Diagnòstic de la situació de la formació docent i 
alfabetització dones a tres municipis de Quiche. 

Guatemala

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

SEFCA

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2017

IMPORT
7.700,00 €

Diagnòstic

El procés de recerca va ser implementat a onze departaments de Guatemala, prenent com a
població a 34,272 persones d'onze departaments, utilitzant una mostra aleatòria de 381
homes i dones els qui van participar directament responent la guia d'entrevista estructurada
a través de dues vies, la sistematització de les mateixes conformen les dades que en el
present informe es donen a conèixer. Les persones abordades en aquest procés són
professors i professores que laboren en el sector públic de l'àrea rural dels onze
departaments i personal d'organitzacions civils que tenen relació amb processos educatius
no formals entre els quals es poden esmentar les persones que compleixen la funció
d'alfabetitzar en les comunitats de l'altiplà de Guatemala.

381 docents



Enfortiment de les capacitats educatives en 
situació de post emergència.  Piura, Perú

El projecte va buscar contribuir a millorar les condicions materials de les
escoles en situació de post emergència per inundacions en el districte de
l'Arena– Piura - Perú.  El projecte va buscar que les escoles comptessin amb
materials bàsics (perduts en el desastre) per a la continuïtat de les seves
activitats educatives, el projecte va contribuir amb un equipament bàsic
com: pissarres, farmacioles dʹatenció a lʹemergència i purificadores dʹaigua.

FINANÇADOR
Fons Mallorquí de 
Solidaritat

Instituto de 
Pedagogía Popular 
(IPP)

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Perú, 2017

3 escoles
1.284 estudiants 

Projecte de post-emergència

IMPORT
20.000,00 €



XXI Encuentro Nacional de Círculos de 
Autoeducación Docente - CADs

Al gener del 2017 es va dur a terme la XXI Trobada Nacional de Cercles d'Autoeducació
Docent, amb el Lema: “MOBILITZACIÓ PER A l'ENFORTIMENT D'UN MOVIMENT EDUCATIU
POPULAR” el lloc de l'esdeveniment va ser en el Centre de Formació Monsenyor Oscar
Romero (Lima), van participar 120 persones entre delegats de les Xarxes de CAD,
representants convidats d'institucions i els representants de l’STEI, Ensenyants Solidaris i de
l’STEPV. Els objectius de la Trobada van ser:  Analitzar la realitat educativa nacional i
internacional i la seva tendència. Identificar experiències consolidades en els projectes
d'innovació. Posar en marxa una xarxa virtual o fòrum nacional de treball per a difondre
informació regional i nacional amb participació dels CAD i docents responsables dels
projectes d'innovació. 

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

Instituto de 
Pedagogía Popular 
(IPP)

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Perú, 2017

IMPORT
3.400,00 €

Cooperació per al desenvolupament

120 participants



Seminari Internacional 2017:
“Experiències sobre la formació continuada de docents a 

Guatemala”

El Seminari "Experiències Sobre La Formació continuada de docents a
Guatemala" va constituir un esforç col·lectiu en el procés d'analitzar el procés de
formació contínua que s'està realitzant en el projecte de la plataforma solidària
Moodle que des de la seva concepció pretén acompanyar els processos
alternatius de formació per poder transformar l'educació a Guatemala. Aquest
seminari es va dur a terme els dies 28 i 29 d'agost i la finalitat ha estat contribuir
en la reflexió sobre els aprenentatges amb una reivindicació clara de defensar
l'escola pública de qualitat a través de la formació docent i la incorporació de
metodologies alternatives i l'ús de les TICS.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical
STES Intersindical

Asociación Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2017

IMPORT
7.548,00  €

120 docents
5 organitzacions 

Cooperació per al desenvolupament



Campanya d'Horts i Berenars escolars a 
Chimaltenango, Guatemala

 

Projecte Construcció d'Horts Escolars a comunitats de Chimaltenango.
L'objectiu rau en la contribució a la millora de la dieta alimentària de la
infància de les escoles primàries de les comunitats i conscienciació del medi
ambient. Implicació de les escoles de les Illes Balears per la recaptació de fons
i sensibilització.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

Asociación Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2017

9 Escoles
55 docents
2.400 alumnes

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
3.750,00  €



Dotació llibres i materiaal educatiu socis 
locals guatemalenques

 

Ensenyants Solidaris va rebre de la delegació de l'Editorial Santillana
de Guatemala 3,569 exemplars de llibres en qualitat de donació,
perquè fossin distribuïdes en les diferents escoles públiques on
l'organització implementa processos de formació amb joves i horts
escolars amb nens i nenes d'escoles públiques rurals situades en el
departament de Chimaltenango, estudiants de la Universitat de San
Carlos de Guatemala i comunitats del Quiché.

FINANÇADOR
Fundación Santillana

Asociación Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2017

17 centres educatius

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
Valoració 50.000 €




