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“L'educació no canvia el món, canvia a les

persones que han de canviar el món.”

Paulo Freire



L'any 2016 ha esta marcat pels canvis produïts en les institucions territorials de la 

Comunitat Valenciana, també en les corporacions municipals locals i en la pròpia Junta 

d'ES, renovant-se la meitat de les persones que la composen. Mantenint el criteri procedi-

mental intern de ser el voluntariat qui porta l'associació endavant.

Han hagut d'encetar-se presentacions, entrevistes, coneixences i converses de col·labo-

ració amb les diferents institucions: Conselleria d'Educació, Diputació de València, 

Ajuntaments com el d'Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Gandia, Centres educatius i altres entitats 

públiques i privades, entrant a participar en els diferents consells i comissions de solidari-

tat i cooperació.

La relació amb la CVONGDs, ha fruit, acudint a les comissions i assemblea anual, esta-

blint col·laboracions amb les campanyes d'altres organitzacions com: Pobresa Zero, 

Comerç Just, Campanya mundial de l'Educació SAME i en quantes cridades se'ns ha fet al 

llarg de l'any.

Els projectes educatius que la AEN, Associació d'educadors nord occidental del municipi 

d'Ixcan, Guatemala, demana; una vegada re formulats, es presenten a les diferents 

convocatòries de les institucions que s'adeqüen a l'àmbit educatiu. S'ha pogut avaluar 

conjuntament la repercussió dels projectes que porta la  AEN i en els que acompanya  ES 

per part de les diferents Juntes i externament i en terreny per dues alumnes del màster de 

cooperació de la Universitat de València.

La visibilitat a les xarxes socials a través de les noves tecnologies, però també acudint 

personalment allà on s' ha requerit, centres educatius de tots els nivells, associacions que 

treballen pels demés, trobades, manifestacions, activitats lúdiques i reivindicatives.

Escoles Solidàries va estar reconeguda per la Conselleria d'Educació com a entitat 

col·laboradora en formació i així s'aprovà un programa de formació per a l'any. 

S'encetà la coneixença i  col·laboració amb entitats que treballen per una economia més 

solidària.

Conscients que el major dels recursos és l'humà , donem gràcies a totes les persones 

que han fet possible un 2016 educadament solidari i us convidem a veure en detall el què 

s'ha aconseguit, les dificultats superades o no i les propostes de futur.

Joan Bravo  //  President Escoles Solidàries
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L'objectiu primer d'Escoles Solidàries és la transfor-

mació de les nostres comunitats educatives, priorit-

zant els valors de solidaritat i cooperació que figuren 

al nostre decàleg. 

Eixa transformació es fa a partir del canvi personal i 

grupal de les persones que configuren les comunitats 

educatives.

La sensibilització es porta endavant oferint als 

centres educatius de totes les etapes del sistema 

educatiu valencià, la possibilitat de treballar en xarxa.

FET  I  ACONSEGUIT

xarxa de centres

educatius solidaris 

(xarCES)

Mantenint el contacte amb centres educatius de xarCES , assabentant-se i compartint 

les activitats que fan al voltant dels valors,  es plantejaren accions col·lectives; un llibre 

solidari per treballar en família el decàleg de valors, una volta solidària d'incidència de tota 

la comunitat educativa i un concurs de vídeos per a l'alumnat més fadrí  que es portarà a 

termini en 2017.

S'ha elaborat una fitxa explicativa  de l'activitat “Volta solidària”, indicant objectius, el 

desenvolupament de l'activitat i els recursos adients. Sempre considerant que cada 

Centre Educatiu pot adaptar l'activitat a les seues condicions.

Així mateix, s'ha desenvolupat la idea d'un quadern per omplir de contingut al voltant del 

decàleg d'una escola solidària, titulat: “Llibre del decàleg solidari “, on cada alumna o 

alumne treballa amb la família, un valor registrat al decàleg. Partint de... ” Un centre escolar 

solidari és …” La finalitat del llibre és que les famílies parlen, busquen, reflexionen al voltant 

de la solidaritat. El treball exposat a classe individualment, conforma un objectiu col·lectiu, 

que en ser finalitzat pel grup classe, quedarà enregistrat a la biblioteca del centre. 

Aquestes propostes  s'han publicat a la pàgina web  per tal que hom puga fer-ne ús.

Es va difondre i  s'impulsà la participació en les diferents Trobades per la llengua de les 

Escoles i campanyes de Pobresa Zero i de la Setmana Mundial per l'Educació SAME dintre 

de la campanya Mundial per l'Educació, valorant la participació dels centres i fent acte de 

presència a Ontinyent i València. 

S'ha continuat amb el reciclatge del material d'escriptura no servible, conscienciant 

l'alumnat en la necessitat de reduir i reciclar.  Recicla't (Reciclat per l'educació inclusiva) , 

diversos centres educatius van iniciar una campanya de reciclatge de material escolar. Els 

recursos obtesos, s´inverteixen en projectes d'Educació Inclusiva per tal d´impulsar i 

millorar l'atenció educativa dels xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials 

d´Ixcán. El principal propòsit d'aquesta acció es treballar els valors de sostenibilitat 

ecològica i solidaritat.Es va valorar la V Jornada  i s'ha programat i preparat la VI Jornada 

d'Intercanvi d'Experiències  solidàries, que es realitzarà a  Xàtiva, en febrer de 2017.

El diàleg i la col·laboració entre les persones implicades en els processos per una educa-

ció crítica que treballe per la justícia, acudint on se'ns requereix. 
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El diari escrit en família que parla de valors, la volta solidària on qui participa, guanya. Les 

diferents firetes, mercadets, llibreries solidàries; però també la cura de l'entorn pels horts 

ecològics escolars, o l'ajuda entre iguals posant en valor allò que cadascú pot donar, són 

mostres senzilles de participació.

La comunitat educativa actua, tal i com es va fer a Ontinyent, a l'acte de cloenda de la 

SAME (Setmana Mundial per l'Educació), acte en el que “Escoles Solidàries” va tenir presè-

ncia junt a les autoritats i tots els centres educatius que hi van participar.

Escoles Solidàries no ha deixat d'acudir a les Comunitats educatives que l'han requeri-

da. Va  actuar en una taula redona a l'EOI Escola Oficial d'Idiomes a Sagunt.  També a l'acte 

obert a la ciutat de Xàtiva per part dels IES, per exposar els programes de convivència i 

solidaritat. S'ha visitat el CEIP Cantalix d'Elx, dins la setmana per la Pau, fent tallers a tot 

l'alumnat i participant en un mercat solidari. 

Així mateix amb IES Vermellar de l'Olleria  i l'IES de Bocairent , CEIP Santo Josep de 

Calassanç d'Aielo de Malferit, on es van fer les respectives voltes solidàries. 

Uns tallers per a tot l'alumnat  del CEIP Lloma del Mas de Bètera.  S'ha visitat l'IES 

Politècnic del Grau de Castelló fent tallers, exposicions ,mercadet i participant a la revista 

del Centre.

Arbres plens d'emocions, somnis i desitjos  en vuit Trobades d'Escola Valenciana: La 

Costera (Barxeta), La Vall d'Albaida (Montaverner), L'Alcoià- Comtat (Muro), L'Alacantí 

(Callosa), L'Horta Nord (Patraix), L'Horta Sud (Sedaví), Castelló (UJI), Camp del Túria (Villa-

marxant) ; reblint “Un arbre de somnis, desitjos i d'emocions positives”, al temps que es 

donava visibilitat del que es fa a les Escoles Solidàries. 

La col·laboració amb el centre educatiu  Juan Comenius, s'ha continuat i a més de fer 

sensibilització, s'han disposat a rebre i compartir la seua experiència amb companys 

guatemalencs que estan encetant la inclusió a les seues escoles.

Es va presentar l'associació a diferents centres educatius com són el CEIP el Castell 

d'Almoines, CEIP l'Alborxí,  a l'IES de Benidorm, Beatriu Fajardo. A la ciutadania de 

Picassent, mitjançant una exposició, una xerrada i un intercanvi. Es va visitar l'IES amb la 

Casa de Cultura “la Torta” per fer un taller sobre educació pel desenvolupament i obrir 

perspectives per al proper curs ja al sí de la Casa Jove de Picassent. 

Amb l'Associació Altabix i el CEIP Miguel de Cervantes  d'Elx, s'ha participat de vell nou, 

en la Cursa del Dàtil.

El CEFIRE de València i la Facultat de Magisteri de la UV  convidà a participar en una taula 

redona sobre noves propostes solidàries que puguen treballar-se als centres educatius. 

Contribuir en la lluita contra la pobresa, la marginació i la violació dels DDHH, treballant pel dret de totes les 

persones a una educació de qualitat, és un acte de justícia.

El treball en cooperació educativa es porta amb l'associació guatemalenca d'educadors nord-occidental, 

AEN. 

FET  I  ACONSEGUIT

 COOPERACIÓ
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Les comunitats educatives, a través de la AEN, han presentat projectes que Escoles Solidàries ha traspas-

sat a les convocatòries de diferents institucions, com a l'Ajuntament d'Ontinyent (Cuina escolar de l'aldea 

de Trinitària), de la Diputació de València (continuació del Programa d'educació Inclusiva PEI per a 2017), de 

Caixa Popular (Motor bomba d'aigua i latrines per a l'escola de Santo Tomàs i un Parc escolar ecològic per a 

Xalbal). 

Amb l'Ajuntament d'Alzira  s'ha pogut gestionar un projecte per als mestres diplomats en infantil “Juntos 

por la educación infantil y pre pimaria en Ixcan”, un projecte de formació per a l'alumnat que ja ha acabat 

Magisteri Infantil i que s'ha constituït en associació. 

Un projecte de sensibilització a la Diputació de València sobre “Els ODS: Un nou repte global a la solidari-

tat”  i  a l'Ajuntament d'Alaquàs “Una acció del PEI”. Amb l'Ajuntament de Bocairent 

El programa que les deu comunitats educatives en solidaritat corresponent a les deu aldees en les que 

treballa la AEN, així com en el programa de Beques per a l'alumnat que cursa secundària i diversificat ha 

possibilitat projectes creatius per a cada escola i que cinquanta-sis  alumnes estudiaren; així com que vint-

i-quatre estudiaren magisteri d'infantil amb el finançament de la Universitat de València.

El Programa d'Educació Inclusiva PEI, ha aconseguit fer el segon curs de Diplomat en Educació Inclusiva 

per a cinquanta docents guatemalencs.  Pressionar al MINEDUC per a la creació d'una oficina d'educació 

Inclusiva en el municipi. Donar visibilitat de les criatures fent jocs i trobades en cada comunitat. Fer un cens 

de l'alumnat amb necessitats inclusives. Aportar muntures d'ulleres per a l'alumnat i professorat que els 

cal, així com l'acompanyament en l'adquisició i seguiment d'audiòfons per a les criatures sordes.  S'ha 

pogut abastir d'una mínima dotació per a que el professorat encetés les metodologies inclusives. Tot açò 

ha segut possible amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bocairent. 

Davant la davallada d'ajudes internacionals, per tal de fer l'organització  sostenible, la pròpia organització 

plantejà la conveniència de fer formació en cooperativisme a les persones associades guatemalenques de 

la  AEN  a través de cooperativistes d'ací. Acompanyament per al projecte de la “Cooperativa de recursos” 

de “Casa d'acollida de l'estudiant” que la AEN porta endavant.

Incidir al nostre entorn, on som i 

estem, en les nostres societats, amb 

exemple, acció, denúncia i processos 

educatius, cercant els valors que 

sustenten el canvi personal i social 

necessari en la construcció d'un món 

més humà.

FET  I  ACONSEGUIT VOLUNTARIAT I

PARTICIPACIÓ
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Incidir al nostre entorn, on som i 

estem, en les nostres societats, amb 

exemple, acció, denúncia i processos 

educatius, cercant els valors que 

sustenten el canvi personal i social 

necessari en la construcció d'un món 

més humà.

FET  I  ACONSEGUIT VOLUNTARIAT I

PARTICIPACIÓ



Es va encetar el curs, participant a “Edusiona't”, el dissabte 30 de gener, jornada formativa 

per al món educatiu valencià, proposada per la Conselleria d'Educació, així com es va partici-

par en la Primavera Educativa celebrada a la Capital. 

S'ha conversat amb l'IVA J per tal de renovar la inscripció com a entitat del servei de volunta-

riat europeu. 

De la relació amb altres institucions es va acudir a la societat  “El Miquelet” de València, per 

rebre de Caixa Popular, entre altres associacions solidàries, “Un dia de salari” i dels guanys de 

“Llibreta d'estalvi”, ambdós programes dedicats a la solidaritat i la cooperació.

S'encetà la coneixença i  col·laboració amb entitats que treballen per una economia més 

solidària, arribant a formar part de la xarxa sobre economia ètica “Enclau”. 

Amb l'ONGD  Xarxes de Terres de l'Ebre es mantingueren converses per tal de fer un 

conveni, que finalment, no s'ha resolt. De les converses amb el voluntariat castellonenc, s'ha 

reprès el grup territorial de la zona nord . S'ha donat d'alta l'associació als ajuntaments de 

Benicàssim i Benicarló. S'ha incorporat l'ONGD a la Unitat Territorial de la CVONGDs  de 

Castelló, oferint visibilitat a les terres del nord.

Sí que s'ha signat un conveni amb la Diputació de València “Fomentant l'educació inclusiva a 

Ixcan”, establint converses i col·laboracions amb l'institut  valencià d'audiofonologia, IVAF.

Encetada la participació a la UTC (unitat territorial de Castelló CVONGDs ) com a represen-

tant d'Escoles Solidàries. Es va participar en un taller d'Educació per al Desenvolupament 

organitzat per la Generalitat.

S'ha reprès el GT d'Alacant - Elx, GT de les Comarques Centrals, el GT de l'Horta-València i 

s'han fet gestions per encetar un GT de la Safor.

La col·laboració amb els diferents centres i programes educatius, possibilita que l'alumnat 

valencià puga fer les pràctiques a Guatemala. 

Al programa de pràctiques de formació professional del cicle superior d'Educació Infantil 

del CEFP la Costera, dos alumnes participen durant tres mesos en l'educació infantil de les 

comunitats guatemalenques.

Dues alumnes de la Universitat de València fan les pràctiques del Màster de Cooperació 

durant quatre mesos  i avaluen els programes de cooperació que es porten a Guatemala, així 

com treballen per l'enfortiment de la pròpia ONGD guatemalenca AEN, dintre del conveni de 

col·laboració amb la Universitat.

S'enceta la col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández, UMH  d'Elx participant en 

unes jornades sobre el voluntariat, la solidaritat i la cooperació.

La Coral contestana “Belicantus” va fer un concert solidari a Ontinyent i junt al Consell 

Municipal, vam treballar per fer possible que els recursos obtesos foren per a les persones 

refugiades de guerra. 

La regidoria de teatres de l'Ajuntament de Xàtiva, la llibreria la Costera i l'editorial Bromera 

ens han donat la visibilitat amb una actuació extraordinària de folkloristes de la Costera.

S'estableix relació amb la coral Divisi possibilitant que es programarà una actuació a favor 

d'Escoles Solidàries per a 2017.

La cooperativa de materials escolars, Àbacus - València,  ens va seleccionar per fer la seua 

campanya solidària d'inici de curs.
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El voluntariat que treballa en Escoles Solidàries ha 

d'estar constantment formant-se en la cultura de la 

pau, la solidaritat i la cooperació, per tal d'incidir en el 

procés formatiu que els temps comporten.

FET  I  ACONSEGUIT

FORMEM I

ENS FORMEM

En ser reconeguts com organisme amb capacitat de formació, es va presentar, a la 

Conselleria d'Educació, el programa de formació que es configurà amb:

La III Jornada  Participació Educativa.  

Amb la V Jornada d'Intercanvis d'Experiències Educatives vers la solidaritat i els valors 

dels centres de XarCES. 

Amb la XI edició del Programa d'Intercanvi d'Experiències Educatives amb Guatemala.

Així encetant el I curs de formació intern en elaboració i redacció de projectes. 

Programant un taller amb “Enclau”  per al 2017 “Una ullada als diners” 

Encetarem l'any fent la III Jornada  Participació Educativa en la que analitzàrem el sentit 

del voluntariat, de la participació, les dificultats i possibilitats. Encetant el Pla Estratègic i el 

POA per definir la missió, la visió i la programació que calia dur endavant.   

Respecte a la Formació dels centres educatius de XarCES,  es valora la V Jornada 

d'Intercanvi d'Experiències Educatives, feta al primer trimestre el curs, en la que es van 

compartir sis exposicions i en la que  participaren trenta docents. Havent recopilat 

materials del què hi ha d'interessant i fàcil d'aplicar als centres educatius dels diferents 

nivells. S'ha llançat la VI Jornada d'Intercanvis d'Experiències per al primer trimestre de 

2017. 

En l'àmbit de la formació docent, s'ha portat endavant la  XI edició del  Programa 

d'Intercanvi d'Experiències Educatives amb Guatemala. Programa que anomenem PIEE i 

que possibilità que vuit docents participaren activament durant sis mesos en més de cent 

hores formatives, que culminarien amb unes pràctiques a Ixcán municipi del Quiché a 

Guatemala dins les escoles del PES (Programa d'Escoles Solidàries) porta l'associació 

guatemalenca AEN (asociación de educadores noroccidentales)

Ja en clau interna, diferents membres voluntariat i associat estudiàrem i analitzàrem 

com elaborar adequadament projectes de sensibilització i de cooperació.
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Les persones que de 1999 encetaren el treball 

d'Escoles Solidàries, llavors al si del Fons Valencià, 

foren docents i de la seua experiència compartida 

amb comunitats empobrides de diferents països 

centreamericans; decidiren l'any 2007 acompanyar a 

l'AEN (Asociación de educadores noroccidentales) del 

municipi de Ixcán, del departament del Quiché a 

Guatemala.

SOM
L'experiència ha reunit a un col·lectiu ample de persones associades i voluntàries 

compromeses amb l'Educació i la Solidaritat de moltes comunitats educatives valencia-

nes, que treballen en cooperació amb altres comunitats educatives guatemalenques. 

En 2009 es va constituir de ple dret com associació “Escoles Solidàries” ONGD. Malgrat 

ser jove el nom, les persones que la formen, decididament no assalariades sinó volunt-

àries,  reuneixen experiència en el àmbit de l'educació i la solidaritat. 

L'Assemblea General Ordinària de 2016 va possibilitar situar-nos en la missió i visió que 

es té i que cal seguir establint al Pla estratègic. 

El POA bianual, s'ha configurat i està treballant-se la re-adequació, després de l'avaluació 

feta a finals d'any, de la incidència dels programes que es porten conjuntament en coope-

ració amb la AEN.

La renovació bianual de la Junta, va obligar a renovar tota la documentació que les 

institucions, segons indica la llei, recaven. 

La participació del teixit associat va ser del 30%, una mica superior als darrers anys.

Les persones associades en l'any 2016  s'han incrementat en un 16% i les voluntàries en 

un 8 %  respecte de l'any anterior; tot i que les associades que treballen com a voluntàries 

també han augmentat, és un ferm propòsit continuar treballant per ser una ONGD 

conformada exclusivament per persones voluntàries.

La Junta directiva actualment està constituïda per :

Joan Bravo: Presidència  

Robert Rey: Vicepresidència 

Vicent Gimeno: Tresoreria

Maria Chapí: Secretària

Regina Bañuls: Formació

Laura Becerra: Incidència Social. GTN (Morvedre- Castelló)

Sonia Benavent: Comunicació i Xarxes socials GTS (Alacant – Elx)

Empar Colomer: Xarxa de centres educatius “XarCES” 

Cristòbal Conesa: Cooperació i Projectes. 

Alba Escudero: Comunicació, SAME i Xarxes socials GTH (València – Horta)

   GTCC (Comarques Centrals) Julia Obré
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La Junta s'ha reunit ordinàriament en onze ocasions, dues per videoconferència conjun-

tament amb la Junta de l'ONGD, AEN (Guatemala) i altres quatre per videoconferència 

interna. 

Les sessions han estat itinerants als llocs de residència de cada membre i convidant al 

voluntariat i associat dels diferents grups territorials, estant més a prop de la realitat i del 

teixit associatiu, sempre oberts a l'assistència de qualsevol persona associada o volunt-

ària.

S'han celebrat a Xàtiva, Bocairent, Elx, Orpesa, Ontinyent, Picassent, València.

La participació ha estat en un 90% d'assistència. S'han pres acords per portar endavant 

l'associació, tal i com s'exposa en aquesta memòria anual. 

Les concentracions i manifestacions per la Pobresa Zero,  pels DDHH, d'adhesió a favor 

de les persones que cerquen refugi entre nosaltres, col·laborant amb altres entitats ha 

tingut la presència d' “Escoles Solidàries”

Al recent constituït  Consell de Cooperació de Xàtiva, així com a diferents Ajuntaments 

Ontinyent, Bocairent, Sagunt, Elx, Alzira,... estem representats per les  diferents coordina-

dores territorials.  

S'estan fent tràmits per entrar a formar part com associació a Gandia, Benicarló, 

Benicàssim, Castelló; així com en la renovació de la inscripció com a voluntariat europeu.

Les tasques de coordinació externa amb altres organismes dutes a termini en estreta 

col·laboració amb la presidència, compartint idees i accions que refermen la presència 

d'Escoles Solidàries en el món de la Cooperació, pel que fa a l'Educació. 

Es valora positivament l'activitat que s'ha 

produït a les xarxes socials. A les comunitats 

educatives, als ajuntaments i a les diferents 

institucions i organismes públics i privats.

La  renovació de la pàgina web, les millores en 

les xarxes socials, tant a nivell intern com 

extern, està possibilitant l'adequació a les 

noves tecnologies.  

Hi ha un augment en l'activitat de la pàgina. Es 

publiquen les activitats, accions socials en 

benefici de les escoles, publicacions que ens 

arriben des de la CVONGDs noticies relaciona-

des amb la cooperació que ixen en diferents 

mitjans de comunicació. 

Es comparteixen publicacions de les platafor-

mes a les que s'està adherits com Pobresa 

Zero, la Campanya Mundial per l'Educació o 

“Enclau”, i actes puntuals com la Primavera 

Educativa, Trobades d'Escoles en Valencià...

Els materials educatius i audiovisuals de 

divulgació i sensibilització i els enllaços a 

material educatiu d'interès en valors solidaris 

s'estan elaborant i penjant a la web.

Si cal destacar alguna publicació de les que 

s'han realitzat i ha tingut més transcendència 

en xarxes, ha sigut el llançament del PIEE XII, pel 

que fa al vídeo de promoció i la VI jornada 

d'intercanvi d'experiències educatives.

Respecte altres mitjans s'ha augmentat més 

del 50% en persones seguidores. Això permet 

difondre els programes i activitats d'una forma 

rà p i d a ,  e t i q u e t a n t  o  n o m e n a n t  a  l a 

Coordinadora, a la Conselleria d'Educació o a la 

de Cooperació.
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“Enclau”, i actes puntuals com la Primavera 

Educativa, Trobades d'Escoles en Valencià...

Els materials educatius i audiovisuals de 

divulgació i sensibilització i els enllaços a 

material educatiu d'interès en valors solidaris 

s'estan elaborant i penjant a la web.

Si cal destacar alguna publicació de les que 

s'han realitzat i ha tingut més transcendència 

en xarxes, ha sigut el llançament del PIEE XII, pel 
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rà p i d a ,  e t i q u e t a n t  o  n o m e n a n t  a  l a 

Coordinadora, a la Conselleria d'Educació o a la 

de Cooperació.



Els recursos humans és el capital 

més valuós d'Escoles Solidàries, però 

també s'han gestionat recursos 

materials i econòmics, cal presentar-

los. Explicar la seua procedència i 

saber com i en què s'han gastat.

La màxima transparència en el 

balanç de comptes de 2016 i a més 

s'auditaran per dos membres de 

l'associació, que estiguin fora de la 

Junta.

COMPTES CLARS 2016
A) Ingressos:

1  Programa Escoles Soliàries a Ixcan (Guatemala)

2 Programa d'Intercanvi d'Experiències Educatives

3 Diferència entre ingressos i despeses en la lotería. Els beneficis de la venda han estat de 3.146 ,00 €, la diferencia,215,00 €, s'ha 

ingressat en l'any 2017, per tant no està comptabilitzada en 2016

Institucions públiques 37.348,75 37%

Recursos privats 62.501,35 63%

TOTAL 99.850,10 100%

Procedència
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B) Despeses:

Despeses: agrupament per àrees

Total ingressos 99.850,10

Total pagaments 75.538,61

Diferència 24.311,49

C) Resum econòmic

D) Comparatiu ingressos quinquenni 2012-2016

  2012 2013 2014 2015 2016

1 Donatius 5.575,39 3.505,45 3.638,00 1.479,80 5.764,52

2 Quotes 5.110,00 5.414,60 5.138,22 5.682,20 6.431,88

3 PES (XarCES) 10.429,44 4.817,82 5.335,06 5.175,17 7.505,40

4 Beques 19.601,61 17.166,69 15.948,26 19.943,57 18.055,61

5 PIEE 28.608,07 21.068,16 6.028,00 16.285,85 11.736,80

6 Projectes 32.957,31 11.242,12 18.862,44 30.813,06 47.418,21

7 Interessos 206,02 134,13 52,27 8,49 6,68

8 Loteria 3.165,00 2.843,32 2.499,62 4.109,68 2.931,00

  105.652,84 66.192,29 57.501,87 83.497,82 99.850,10

Ingresssos quinquenni 2012-2016
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E) Comparatiu despeses quinquenni 2012-2016

  2.012 2.013 2014 2015 2016

1 Difusió 2.065,35 3.118,36 431,02 343,37 1.943,86

2
PES 
(Nic./Guatem)

3.609,73 9.898,91 7.080,20 6.978,98 5.154,33

3 Beques 25.764,81 17.472,70 14.814,42 19.132,67 15.174,08

4 PIEE 29.990,01 22.397,75 6.230,31 14.769,16 11.764,44

5 Cooperació 40.266,72 8.609,08 33.708,71 40.535,03 36.249,91

6 Funcionament 2.062,07 4.485,75 2.055,37 2.599,04 4.948,99

7 Amortitzacions 607,56 303,78 303 303 303,00

  104.366,25 66.286,33 64.623,03 84.661,25 75.538,61

Despeses quinquenni 2012-2016

IES Porçons, Aielo de Malferit

Escola Oficial d'Idiomes, Sagunt

CEIP Candalix, Elx

IES Vermellar, L'Olleria

IES Jaume I, Ontinyent

IES Politècnic, Castelló de la Plana

IES, CEIP i Escola Infantil de  Bocairent

CEIP Lluís Vives, Ontinyent

IES Pou Clar, Ontinyent

Centre J. Comenius, València

CEIP Bonavista, Ontinyent

CEIP Gonzalbes Vera, Xàtiva

CEIP Lloma del Mas, Bétera

CEIP Josep Romeu, Sagunt

Col·legi Martí Sorolla, València

CENTRES QUE HAN 
REALITZAT ACTIVITATS 
AMB APORTACIÓ 
ECONÒMICA AL PES,  PER 
UN TOTAL DE 7.505,40 €

CENTRES QUE HAN 
REALITZAT 
APORTACIONS AL 
PROGRAMA DE BEQUES 
DE SECUNDÀRIA I AL 
PROGRAMA EDUCACIÓ 
INCLUSIVA

IES Porçons, Aielo de Malferit

AMPA IES Porçons, Aielo de Malferit

Col·legi Martí Sorolla, València

Claustre CEIP Sant Josep de 
Calassanç, Aielo de Malferit

AMPA CEIP Sant Josep de 
Calassanç, Aielo de Malferit

AMPA CEIP Bonavista, Ontinyent

AMPA CEIP 9 d'Octubre , Alcasser

CEIP 9 d'Octubre, Alcasser

CEIP BENICADIN, Beniarbeig

CEIP Lloma del Mas, Bétera
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PRESSUPOST 2017

A.- INGRESSOS

1 Donatius i activitats voluntariat 5.500,00

1.1. Donatius 3.000,00

1.2. Activitats voluntariat 2.000,00

1.3. Cursos formació 500,00

2 Quotes 6.500,00

3 PES (XarCES) 7.000,00

4 Beques 20.000,00

4.1. Beques Secundària 18.000,00

4.2. Beques PEI 2.000,00

5 PIEE 15.000,00

6 Projectes 36.000,00

7 Interessos 0,00

8 Loteria 3.500,00

 TOTAL 93.500,00

B.- DESPESES

1 Material difusió 1.500,00

2 PES (Guatemala) 7.500,00

3 Beques 38.000,00

3.1. Secundària 18.000,00

3.2. PEI 20.000,00

4 PIEE 15.000,00

5 Altres projectes de cooperació i sensibilització 26.000,00

5.1 Activitats sensibilització 2.000,00

5.2. Escola Acollida 1.000,00

5.3. Cursos formació 1.000,00

5.4. Enfortiment AEN 10.000,00

 5.5. Altres projectes cooperació 12.000,00  

 6 Despeses funcionament i subministrament 2.500,-

7 Loteria

8 Amortitzacions 300,00

9 Altres inversions 2.700,00

9.1 Inversió i/o projectes ordinaris 1.700,00

 9.2. Altres 1.000,00

 TOTAL 93.500,00
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COL.LABORACIONS 

AEN a Guatemala 
ADEILS a Nicaragua
Conselleria d'Educació (Centres Educatius, CEFIRES, SPE, AMPES) 
Diputació de València
Ajuntaments d' Alzira, Alaquàs, Bocairent, Genovés, Ontinyent, Picanya, Sagunt, Xàtiva. 
Fundació Universitat de València. 
Universitat de València. 
Escola Valenciana: Federació d'Associacions per la Llengua. 
Fundació Noves Sendes. 
Caixa Popular. 
Caixa Ontinyent. 
Fundació Pelayo. 
Quary Informàtica. 
Asesoria Fiscal Montés, S.L. 
Imprempta Grau. 
Grafitec. Impressors gràfics. 
TAM (Tecnologia Aplicada a la Maquinària) 
Àbacus, cooperativa
Llibreria La Costera – Ed.Bromera
Editorial TuLibrodeFP
Òptica Giner Ricart S.L.
...

I moltes criatures de les escoles i instituts, famílies, professorat, personal voluntari i associat.

ESCOLES SOLIDÀRIES està

Registrada a:
• Associacions de la Generalitat Valenciana amb el número CV-01046179-V.
• Agents de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana amb el número 211.
• Associacions del Voluntariat amb el número 04-046816V.

Inscrita:
• Amb el nº 2523 de data 04/06/2012 en l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional 

(AECID).
• En EuropeAid ID amb el nº ES-2012-FTF-2206966226.

Acreditada:
• Servei del Voluntariat Europeu-SVE (2013-ES-83)
• Conselleria d'Educació com a Entitat col·laboradora en la Formació del Professorat.
• Conselleria de Benestar Social com a organitzadora d'Escoles d'Acollida.

Forma part de la:
• Coordinadora Valenciana d'ONGD.
• Campanya d'Acció Mundial pel Dret a la Educació
• Plataforma “Pobresa Zero”.
• Xarxa Enclau

Hi ha Grups Territorials a: Elx-Alacant, Castelló-Sagunt, Comarques Centrals, la Safor-Gandia, 
l'Horta –València.

Es participa als Consells de Cooperació i Solidaritat d'Ontinyent, Bocairent, Picanya, Alaquàs, 
Sagunt i ara a Xàtiva.

Reconeguda:
• Amb el premi internacional de l'INAUCO als valors solidaris.
• Campanya “Un euro llavor de pau” de la Federació d'associacions per la llengua”. 
• Àbacus coop. campanya inici curs solidari.
• Per la llibreria la Costera i editorial Bromera en el 40 aniversari. 
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Si vas a llançar-me, utilitza les papereres. Però, millor,
FES.ME SERVIR O PASSA'M A UN'ALTRA PERSONA AMIGA.
Gràcies

C./ Sant Feliu,10,4t - 46800 Xàtiva (Val.) - Tf. 647 050 567
escoles@escolessolidaries.org - www.escolessolidaries.org

escolessolidaries        @escosolidaries

Escoles Solidàries

Escuelas Solidarias


