
Projectes 2018



“Ciutadania amb enfocament de 
gènere des de les escoles”

FINANÇADOR
Fons Mallorquí. 

Instituto de 
Pedagogía Popular 
(IPP)

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Perú, 2018

IMPORT
31.000, 00 €

El Projecte va cercar des de la participació protagonista d'estudiants i docents; que les
autoritats locals de la Sorra fossin promotors d'una política educativa, formadora de
ciutadans amb enfocament de gènere. D'acord amb tres objectius: El primer, realitzar
incidència en les autoritats locals d'educació amb perspectiva de gènere a través de
tallers presencials i semipresencials a través de les TIC. En segon lloc, el
desenvolupament per part de docents de material educatiu per a enfortir capacitats
ciutadanes amb enfocament de gènere. Finalment, 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.

55 docents
982 estudiants.
11 escoles.

Cooperació al desenvolupament



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

de Chefchaouen.” Marroc

El projecte proposà oferir alternatives d'oci i temps lliure a les nenes,
nens i adolescents del barri perifèric de Aïn Haouzi i voltants, com a
eina de lluitar contra l'exclusió social i els efectes d'aquesta. Totes les
activitats suggerien un enfocament de gènere, per a afavorir
especialment la integració de les nenes i noies adolescents. Es
programaren activitats mixtes, però que paraven esment als gustos i
preferències de les nenes i noies.

FINANÇADOR

Ajuntament d'Àrtà

ATED

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Marroc, 2018

400 nins i nines 

Cooperació al desenvolupament

IMPORT
7.000,00 €



“Papers de Cooperació

Aquesta publicació va ser una anàlisi del camí que vàrem començar al 2012
amb el disseny d'una plataforma Moodle solidària de formació de docents a
Llatinoamèrica.  Quan les persones voluntàries s'acosten a la realitat de les
desigualtats, com ha estat el cas a Guatemala, les condicions que ens
imaginàvem a priori les veim plasmades de manera real i ens produeixen
indignació. Però la nostra tasca és anar més enllà i passar del discurs a l'acció,
passar del nostre espai de confort a un compromís radical: la lluita per
l'educació per a totes i tots. 

FINANÇADOR
Fundació  Guillem 
Cifre Caixa Colonya

Illes Balears

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Illes Balears, 2018

500 exemplars

Educació per la ciutadania

IMPORT
900,00 €



Apoyo Seminario CAD Peru

Al gener del 2018 es va dur a terme la XXII Trobada Nacional de Cercles d'Autoeducació
Docent, amb el Lema: "MOBILITZACIÓ PER A l'ENFORTIMENT EDUCATIU". L'espai de
l'esdeveniment va ser en el Centre de Formació Monsenyor Oscar Romero (Lima), van
participar 115 persones entre delegats de les Xarxes de CAD, representants convidats
d'institucions i els representants de l'STEI, Ensenyants Solidaris. 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
STES Intersindical

Instituto de 
Pedagogía Popular 
(IPP)

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Perú, 2018

IMPORT
3.400,00 €

Cooperació per al desenvolupament

115 participants



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 concienciació del medi
àmbient.  Implicació de les escoles de les Illes Balears per la recapatació de
fons i sensibilització.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

Asociación Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2018

9 Escoles
55 docents
2.400 nines i nins 

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
3.400,00  €



Dotació llibres i materiaal educatiu socis 
locals guatemalenques

 

Ensenyants Solidaris va rebre de la delegació de l'Editorial Santillana de
Guatemala 11.730 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 de 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, 2018

350 docents
15 escoles
3.569 infants

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
Valoració  
180.000,00 €



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

Guatemala

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2018

IMPORT
7.700,00€

Diagnòstic

El present projecte va tenir com a meta elaborar un diagnòstic per a detectar
interessos i necessitats de capacitació i formació educativa requerides pel personal
docent i les necessitats d'alfabetització de dones maies de tres municipis del Quiché a
Guatemala. El projecte pretenia tenir un document base 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 docents, joves així com
d'alfabetització de dones maies ixiles en situació de precarietat.

1.184 docents
335 dones



Formació per a docents i joves com eina de 
desenvolupament i solidaritat a Guatemana. 3r any

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2018

IMPORT
38.857,40 €

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 semi
presencials que de la plataforma d'Ensenyants Solidaris. Per altra banda, un procés
formatiu dirigit a 180 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 va ser a través de 10 tallers monogràfics pel que es desenvoluparen 60 tallers
a l'any, es celebrà una trobada en cadascun dels municipis: Patzún, Patzicia, i Tecpán.
Amb la participació de 60 joves en cadascuna.

1.250 docents
180 joves

Cooperació al desenvolupament



Acompanyament tècnic i educatiu a socis 
locals guatemalenques 2018

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 2018, amb la
participació de 2 cooperants. El desenvolupament dels tallers van ser coordinats en l'àmbit
local amb les següents organitzacions: Sindicat autònom de l'educació de Guatemala, SAMGUA
secció Guatemala i Petén, Sindicat de treballadors de l'Educació de Guatemala STEG secció
Retalhuleu, Coordinadora Nacional d'Alfabetització, CONALFA, Associació Per al
desenvolupament Integral Educant Guatemala, Associació d'educadors populars retornats del
Quiché, AEPREQ, CIPREVICA, IPEA.

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

Asociación Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES:

Guatemala, 2018

IMPORT
7.725,00  €

445  docents de 4 
organitzacions 
2 voluntaris cooperants

Cooperants



Acompanyament als projectes de dinamització dels 
Drets Humans i Igualtat de gènere amb joves a 

Chimaltenango. Guatemala 2018

Formació a 830 joves de l'àrea rural, de 2 departaments de Guatemala a través de

tallers i dinàmiques escolares. Capacitació en temàtiques transversals educatives.

(drets humans i igualtat de gènere).

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear.

Asociación Educando 
Guatemala

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2018

IMPORT
7.000,00  €

830 joves
3 voluntaries 
cooperants

Cooperants



Plataforma Solidaria Moodle

Per cinquè any consecutiu la nostra entitat va posar en marxa un projecte de formació a
distància que ha significat una nova eina de la cooperació al desenvolupament des de l'STEI
Intersindical i l'ONGD Ensenyants Solidaris amb les entitats, associacions, sindicats i
moviments populars dels països llatinoamericans amb les quals hem recorregut més de 25
anys d'experiències i aprenentatges mutus. Tenim el suport i aval de la USAC (Universitat san
Carlos de Guatemala) i de La Universitat Nacional de Piura a Perú.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

Instituto de 
Pedagogía Popular 
(IPP)

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala i Perú, 2018

IMPORT
Propi- Voluntaris 40 
docents

Cooperació per al desenvolupament

71 cursos
2.200 matriculats




