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AAmb la denominació de “Escoles Solidàries” ha
funcionat des de l'any 1999 un programa
d'educació per la solidaritat creat, llavors, a
l'empara del Fons Valencià per la Solidaritat, per un
col·lectiu de docents majoritàriament de la Vall
d'Albaida (València), com un dels fruits de la seua
participació en el programa “Nosaltres serem la
seua veu”, de dita entitat, i de la seua experiència
compartida amb les comunitats del departament
de Boaco, a Nicaragua, a través de l'associació
local ADEILS. L'any 2007 va ampliar la seua acció a
Ixcán (Guatemala) en col·laboració amb
l associació d'este país, AEN.

Amb el temps, l'experiència ha anat creixent,
definint-se i consolidant-se fins a reunir hui a un
col·lectiu ampli de professionals i persones
compromeses amb l'Educació i la Solidaritat de
vint-i-set comunitats educatives valencianes, que
treballen en cooperació amb altres vint de
Nicaragua i quinze guatemalenques. Diversos
projectes i múltiples activitats en estos anys han
anat enfortint el col·lectiu, aportant-li aprenentat-
ges, creant-li un estil d'acció propi, acreixent en fi
la seua capacitat de gestió i incidència social en el
seu àmbit. Finalment arreplegant estes experièn-
cies i recursos generats, al novembre de 2009 es
vam constituir com a Associació sense ànim de
lucre i pel Desenvolupament, oberta a totes les
persones, físiques o jurídiques, que compartix-
quen els nostres principis i objectius.

ESCOLES SOLIDARIES és per tant, jurídicament,
una ONGD molt recent, però que, no obstant,
reuneix, de fet, una dilatada i fecunda experiència
en el camp del treball educatiu i solidari.

ES naix amb l'objecte de:

a) Contribuir a la lluita contra la pobresa, la
marginació i la violació dels DDHH, per
mitjà del dret de totes les persones a una
educació de qualitat.

b) Incidir en les nostres societats per mitjà
d'accions i processos educatius, amb vista
al millor desenvolupament dels valors que
sustenten el canvi personal i social
necessari en la construcció d'un món més
humà i solidari.

c) Impulsar quantes accions, programes i
projectes convinguen i puga en el camp de
la cooperació, especialment amb les
comunitats més empobrides-, i del co-
desenvolupament,

d) Contribuir a crear, com a objectiu i com
a estratègia, una “Cultura de Pau”

e) Promoure en les nostres societats el
voluntariat i els seus valors.

f) Afavorir àmbits de diàleg i col·laboració
efectiva entre els distints agents i actors
implicats en els processos d'una educació
més solidària i per tant transformadora.

Al finalitzar l'any 2010 la nostra ONGD comptava
amb 64 socis/es, tres grups de treball i 53 persones
voluntàries que han fet possible, amb la seua
dedicació i amb l'ajuda de les entitats que han
confiat en nosaltres, que ES duguera a terme les
activitats de les quals esta Memòria vol deixar
constància d'alguna manera.

És un deure i una satisfacció compartir-la amb tota
la societat, amb la confiança que, conèixer i valorar
el que hem fet, ens ajudarà a seguir endavant amb
més força

'

OBJECTIUS

Joan Bou, president d'ES

Referència històrica
d’escoles solidàries
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11. S'han finalitzat 4 projectes, havent sigut presentades les seues
corresponents memòries.

Què hem fet al 2010?...

PROJECTE
IMPORT
TOTAL

APORTAT
CONTRAPART Finançat Entitat Fons

propis
Total

Enfortiment del Pes
Nicaragua i Guatemala

16.271,60 700 10.576,00 Fons Valencià
per la
Solidaritat

2.995,60 15.571,60

2.000 Novessendes

Cuina Escolar
Cuarto Pueblo (Guatemala)

5.153 1.152 3520 Caixa Popular 481 4001

Millorant la nostra
educació
Cuarto Pueblo (Guatemala)

5.010 2.860 1500,00 Ajuntament
Picanya

650 2.150

Watan
Victoria 20 enero (Guatemala)

30.169 3.826 4.343 26.34320.000 U.V

2.000 Novessendes

Projecte
d’emergència (Guatemala)

6.768,70 4.668.70 500 Novessendes 1.600 2.100

APORTAT ESCOLES SOLIDÀRIES

En cooperació:

A m é s e s t à e x e c u t a n t - s e e l p r o j e c t e

en el qual participem en
agrupació amb la fundació i que
compta amb el

"Fortalecimiento de la Educación en las
comunidades de Ixcan"

Novessendes
finançament de la Generalitat

(28.707,89 €), Bancaixa (15.000 €) i
l'Ajuntament de Betxí (amb 750 €).



22.S'han presentat un total de 5 projectes de cooperació a diferents convocatòries.
Tres han sigut aprovats i dos estan pendents de resolució. Altres dos projectes de
sensibilització han sigut presentats a la Generalitat.
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PROJECTE
IMPORT
TOTAL

APORTAT
CONTRAPART Finançat Entitat Fons

propis
Total

Mà amiga per la salut
Sta. Mª Dolores (Guatemala)

4.008,50 757.80 1.200 Caixa Popular 2.050,70 3.250,70

APORTAT ESCOLES SOLIDÀRIES

Cuina escolar
Mojarras (Guatemala)

5531,60 550,90 2.500 Ajuntament
Ontinyent

2.480,70 4.980,70

Horts Escolars
5 comunitats (Guatemala)

2.461,54 381,54 2.000 Ajuntament
Alaquàs

80 2.080

PENDENTS DE RESOLUCIÓ

Ampliació Escola
Punto Chico (Guatemala)

29.298,15 6.202,87 22.607,00 Generalitat 488,20 23.095,00

No'j
Playa Grande (Guatemala)

121.361,50 29.182,14 89.184,14 2.995,20 92.179,34Generalitat

Projecte
sensibilització PIEE

105.935,50 2.000,00 42.951,00 20.814,50Generalitat

40.170,00 Voluntariat
participant
programa

103.935,50

P. Sensibilització
xarCES

105.935,50 33.711,90 33.711,90 14.605,40Generalitat 33.711.90

33.

S'ha realitzat un Taller de Formulació de Projectes i
arran d'açò s'ha format un equip de treball per a
l'elaboració de projectes en ES.

A més a més, ES ha pogut 31 alumnes a
Nicaragua i 60 a Guatemala per a que puga continuar els
seus estudis de secundària l'alumnat sense recursos que
té un rendiment superior al 7 de mitjana de totes les
seues matèries, a més, assolix un compromís social
amb la seua comunitat i les Juntes Locals del PES
determinen. Programa en el qual

becar

hem invertit
16.3121,97 € tots ells aportats pels nostres
col·laboradors i col·laboradores.
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AActivitats en les quals s'ha participat:

- Participació en la coordinació de voluntaris per a
les trobades d'Escola Valenciana

- Creació d'un perfil facebook

- Repartiment en esdeveniments de fullets
informatius d'Escoles Solidàries, com ara els festivals
de teatre i de música al Nadal del CEFIRE de Castelló.

- Muntatge de les exposicions fotogràfiques de
Caixa Popular als esdeveniments en els quals ha
participat Escoles Solidàries. (Audicions, trobades)

- Confecció d'una fitxa d'adscripció al voluntariat.

- Enviament d'e-mails per donar difusió i incre-
mentar el nombre de socis, voluntaris i persones amb
beques.

- Visites a centres docents per tal d'explicar els
projectes que du a terme l'Associació. (CEIP Luis
Braïlle – València, Escuela Mercurio – València, CEIP
Número 5 – Almassora, CEIP Verge de Vallivana –
Morella).

- Entrevistes personals o en petits grups amb les
persones interessades que han contestat als e-mails.

- Realització d'un vídeo de la incidència social
d'Escoles Solidàries a les zones de Nicaragua on

actuem per tal de sensibilitzar i conscienciar a la
societat en general i a les comunitats educatives en
particular.

- Recerca de voluntaris per tal de completar les
classes de valencià per a immigrants del Ceimigra,

- Proposta de coordinadora per al GT de Castelló,
fent protagonistes als nous socis – voluntaris de la
zona, i constitució formal dels GTs de València-Les
Hortes, Comarques Centrals i Elx-Alacant

La
es constitueix com un programa destinat

a fomentar una educació per al desenvolupament als
centres educatius.

Aquest programa està encaminat a generar una
consciència crítica sobre la realitat al món i a facilitar
eines per a la participació i la transformació social en
claus de justícia i solidaritat.

Així des de les diferents comunitats educatives que
formen part de la xarxa es pretén treballar de forma
conjunta i coordinada per a, mitjançant l'educació per
al desenvolupament, construir una ciutadania global
crítica, políticament activa i socialment compromesa
amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a
totes les comunitats del planeta.

xarxa de comunitats educatives solidàries
(XARCES)

Voluntariat

XARCES
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Al llarg de l'any 2010, són diverses les activitats que
s'han realitzat per aconseguir aquestes finalitats,
així podem assenyalar les següents:

- S'han realitzat contactes amb els
diferents centres per a formalitzar la seua
adhesió a la xarxa.

- S'ha realitzat una actualització de la base
de dades dels centres que formen part de
XARCES.

- S'ha realitzat una proposta de treball
conjunta per a tots els centres XARCES
amb la temàtica

- S'ha oferit als centres la participació als
tallers de sensibilització
amb col·laboració de l'associació JOVES
SOLIDES.

- S'han realitzat les II Jornades d'Intercanvi
d'Experiències Educatives on diferents
centres de la xarxa van exposar i compartir
activitats i propostes de treball.

- S'ha realitzat una assemblea general dels
centres XARCES on s'ha informat del
funcionament del programa, així com dels
projectes i activitats a desenvolupar.

-S'ha realitzat una difusió de les diferents
activitats realitzades als centres de la xarxa
mitjançant la web.

Els dos grans camps dels qual ens hem ocupat des
de la vocalia de formació han sigut:

1.- Planificar, organitzar i avaluar el pla de formació
d e l P R O G R A M A D ' I N T E R C A N V I
D'EXPERIÈNCIES EDUCATIVES. Programa d'ED
en qual hem invertit 47.948,98 € aportats pel
nostre voluntariat i uns 4.000 estimats per les
nostres contraparts, a més del treball voluntari de
l'equip de formació

El curs consta, en la seua Fase I, de 100 hores de
formació desenvolupades al llarg de 6 caps de
setmana, dirigides a apropar al grup en el coneixe-
ment d'un ventall de temes que ens prepara
individual i com a grup per a la nostra estada en els
països que visitem. Aquest programa també està
obert com a curs de formació de cap de setmana.
En la II fase, vora 30 de nosaltres hem compartit
una molt rica experiència amb les comunitats
educatives d'Ixcan (Guatemala) i Boaco en
Nicaragua

2.- Per altra banda hem organitzat 2 cursos de
formació a través de diferents Cefires sobre
Cooperació i Educació. Així mateix, s'han
organ i tzat dos jornades d ' In tercanv i s
d'experiències entre professorat, per poder
comunicar-se de prop la forma de treballar i
d'organització dels temes que ens interessen;
jornades que han estat molt enriquidores

Escoles Solidàries ha contribuït com organització
col·laboradora en la difusió de la SAME, que
s'emmarca dins de la CME.

En total, 11 centres del PES han participat en la
SAME mitjançant les diferents activitats proposa-
des:

- Unitats Didàctiques editades per treballar en
l'aula.

- Exposició de 6 panells referents als objectius de
l'acord de Dakar 2004 “Educació per a tots”;
durant una setmana els centres han tingut la
possibilitat de treballar-la amb material editat
també per l'organització de la SAME.

- Tallers de sensibilització per a l'alumnat impartits
en els propis centres pel personal de
l'organització.

- Acte central en diferents ciutats de la Comunitat

L'Entorn: un bé a
compartir.

“El Sud a l'aula”

SAME 2010 "Un gol por la Educación"

Escoles Solidàries
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Formació

Incidència social
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amb la participació de diferents col·legis i personalitats de la política i el món del futbol.

A més estem adherits a “Pobreza Cero”.

ES va participar a 9 : Alfaç del Pi, Alfarrasí, Manuel, Massanassa, Benimaclet, Elx, Vila-
real, Gátova, Bonrepòs i Mirambell.

Per altra banda, també estan realitzant-se visites als centres per part d'ES, per veure quines són les inquietuds i forma
de millorar la comunicació. I s'han editat i repartit múltiples materials de divulgació, entre els quals cal destacar, per la
seua qualitat i acceptació, el calendari anual, amb el lema de la campanya d'enguany “L'entorn, un bé a compartir”. Tot
donant suport al programa de XarCES, per a les diferents activitats d'incidència social hem destinat més de 6.000 €

Trobades d'Escoles Valencianes

Els recursos dels que s'ha disposat en l'any 2010 i el concepte pels quals s'han rebut han estat els següents:

Memòria Econòmica

INGRESSOS IMPORT %

Donatius 12.389,83 10,89

Quotes 4.530,00 3,98

Pes 11.544,51 10,14

Beques 17.147,00 15,07

PIEE 50.249,24 44,16

Projectes 14.788,00 13,00

Loteria 3.141,99 2,76

INGRESSOS  2.010. 113.790,57

Romanent 2.009. 20.370,84

Total disponible. 134.161,41



AAquestos recursos s'han gestionat de la següent manera:
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DESPESES IMPORT %

1. - Material difusió 6.135,20 7,01

2. - PES 365,90 0,41

3. - Beques 9.532,77 10,90

4. - PIEE 47.948,98 54,80

5. - Projectes Guatemala 6.647,33 7,60

6. - Projecte enfortiment PES Nicaragua i Guatemala 10.610,90 12,13

7. - Despeses Junta 1.634,51 1,87

8. - Subministraments 3.352,95 3,83

9. - Despeses financeres 311,51 0,36

10. - Amortitzacions 294,20 0,34

INVERSIONS IMPORT %

11. - Equips informàtics 656,80 0,75

TOTAL
PAGAMENTS
2.010

87.491,05 €

PAGAMENTS
2.010



TOTAL
2.010

IMPORT %

6.135,20 € 7,01

6.135,20 100,00

48.314,88 € 55,22

365,90 0,76

47.948,98 99,24

26.791,00 € 30,62

9.532,77 35,58

6.647,33 24,81

10.610,90 39,61

6.249,97 € 7,15

1.634,51 26,15

3.352,95 53,65

311,51 4,98

294,20 4,71

656,80 10,51

1. - Incidència social.

Material difusió

2. - Educació per a la Solidaritat.

PES

PIEE

3. - Cooperació.

Beques

Projectes Guatemala

Projecte enfortiment PES Nicaragua i Guatemala

4. - Funcionament.

Despeses Junta

Subministraments

Despeses financeres

Amortitzacions

Inversions (Equips informàtics)

87.491,05 €
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Resum econòmic 2010

TOTAL INGRESSOS 113.790,57

TOTAL PAGAMENTS 87.491,05

Saldo 26.299,52

ROMANENT 2.009 20.370,84

ROMANENT ACUMULAT 46.670,36 €

Capital social 3.000,00 €

5.000,00 €

Mobiliari i equips informàtics 1.362,60 €

Beques 2011 18.000,00 €

Partides pendents justificació: ADEILS i AEN. 9.375,00 €

Proveïdors pendents pagament 2010 2.0044,46 €

Pendent assignació 7.888,30 €

Reserves voluntàries

El Romanent de 2010 es distribueix de la
següent manera per al 2011:

Organismes, institucions i empreses
que han confiat en el nostre projecte:
ADEILS a Nicaragua i AEN a Guatemala.
Generalitat Valenciana.
Conselleria de Solidaritat i  Ciutadania.
Conselleria d’Educació (CEFIRES).
Ajuntaments d'Alaquas, Manuel,
Ontinyent, Picanya, Sagunt, Xàtiva…
Fundació Universitat de València.
Fons Valencià per la Solidaritat.
FUNDAR.
CEIMIGRA.
Fundació Noves Sendes.
Jovessolides.
AESCO.

Escola Valenciana:
Federació d'Associacions per la Llengua
Coordinadora de la Vall d'Albaida per la
Defensa i ús del Valencià.
Bancaixa, Caixa Popular i Caixa
Ontinyent,
“Motor Sagunto”,
DOCKS - La Vall d'Albaida,
Imprenta Grau - Xàtiva,
Viajes Halcón
i moltes escoles i instituts de la nostra
Comunitat.

Agraïments

A TOTS I TOTES, GRÀCIES,
MOLTES GRÀCIES
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