
Projectes 2019



Formació per a docents i joves com eina de 
desenvolupament i solidaritat a Guatemana. 4r any

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2019

IMPORT
63.000,00 €

Formació i capacitació de 18 grups de mestres i mestres de l'àrea rural, de 9
departaments: Santa Rosa, Peten, Quiché, Chimaltenango, Alta Verapaz, Guatemala,
Sololá, Totonicapán i Retalhuleu, a través dels cursos semipresencials que ofereix la
plataforma d´Ensenyants Solidaris.
Procés formatiu dirigit a 320 joves de l'àrea rural de sis municipis (6 de
Chimaltenango i 6 de Quiché)

El projecte a executar per l'Associació d'Educadors Populars Reassentats del Quiché,
AEPREQ, va conptemplar dos components fonamentals:   

1.

2.

1.800 docents
350 joves

Cooperació al desenvolupament



Acompanyament tècnic i educatiu a socis 
locals guatemalenques 2019

L'objectiu general del projecte es va complir, ja que les persones cooperants
van contribuir a través dels tallers desenvolupats en els diferents
departaments, a millorar els coneixements, aptituds i destreses en els mestres i
mestres perquè dinamitzin d'una forma més activa i participativa
l'ensenyament i l'aprenentatge a les escoles públiques del país.El procés de
formació a distància que es realitzava als departaments també va ser enriquit
amb els tallers per al maneig de les eines establertes en la plataforma solidària,
és fonamental aquest tipus de capacitacions perquè les persones estiguin en
constant aprenentatge per tal raó aquests tallers contribueixen a enfortir
aquest procés.

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2019

IMPORT
9.000,00  €

480  docents de 3 
organitzacions 
3 voluntaris 
cooperants

Cooperants



Formació i assessorament tècnic a cooperants 
2019

LEl 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 assabentat 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. 

FINANÇADOR

ONGD ES
STEI Intersindical

Pròpi

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Illes Balears, 2019

IMPORT
1.000,00  €

18  docents 

Educació per la ciutadania



“Enfortint de pràctiques ciutadanes d'estudiants i 
docents des de les escoles  al municipi de la Arena. 

Piura PERÚ,” 
 

FINANÇADOR
Fons Mallorquí

Instituto de 
Pedagogía Popular 
(IPP)

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Perú, 2019

IMPORT
33.800,00 €

50 docents
420  estudiants.
6 escoles.

Cooperació al desenvolupament

És un projecte de continuïtat, el 2018 "Ciutadania i Desenvolupament des de les
Escoles" en Piura i Cajamarca que s'implementarà durant el 2019.Aquest
projecte va constituir la segona fase del projecte, on s'analitzaren les fortaleses
i oportunitats per a la sostenibilitat i continuïtat dels impactes en la Zona de
Piura La Sorra, considerant que s'han enfortit capacitats en docents i
estudiants i aquestes es podien continuar acompanyant des de la incidència en
la qüestió de ciutadania i gènere.



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

de Chefchaouen.” 2º any. Marroc

FINANÇADOR
Ajuntament d'Àrtà

ATED

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Marroc, 2019

400 nins i nines 

Cooperació al desenvolupament

IMPORT
10.000,00 €

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. Activitats socioculturals, i
socioeducatives, organitzades amb les diferents escoles i centres educatius de
la ciutat de Chaouen. 



“Papers de Cooperació"

Trobareu en aquesta publicació una anàlisi del camí per donar a conèixer la situació dels
països desfavorits. Sensibilitzar amb la realitat dels països subdesenvolupats com a part de la
seva educació. Aprenentatge de diversos mitjans que es faran servir a l’hora de mostrar la
realitat d’aquests països. Incentivar el voluntariat i el treball de sensibilització a les
escoles.Crear un esperit crític cap a la situació de desigualtat existent entre els països pobres i
rics. Potenciar una educació en Drets Humans. Reflexionar sobre els eixos temàtics.  

FINANÇADOR
Fundació  Guillem 
Cifre Caixa Colonya

Illes Balears

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Illes Balears, 2019

500 exemplars

Educació per la ciutadania

IMPORT
500,00 €



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 ”
el lloc 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, 2019

IMPORT
5.000,00 €

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
AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2019

9 Escoles
55 docents
2.400 nines i nins 

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
6.700,00  €



Dotació llibres i materiaal educatiu socis 
locals guatemalenques

 

Ensenyants Solidaris va rebre de la delegació de l'Editorial Santillana de
Guatemala 11.420 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 difereents
departaments de Guatemala i estudiants del a Universitat de San
Carlos de Guatemala.

FINANÇADOR
Fundación Santillana

AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2019

580 docents
218 escoles
7.120 infants 

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
Valoració  70.000 €



Plataforma Solidaria Moodle

Per sisè 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

Perú : 1 entitat
Guatemala: 8 entitats

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala i Perú, 2019

IMPORT
Propi- Voluntaris 58 
docents

Cooperació per al desenvolupament

74 cursos
2.180 matriculats




