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E
ARA, AMB MÉS MOTIUS…

En presentar un any més la Memòria 
de la nostra associació, ho fem des del 
principi que “Fer memòria té sentit en la 
mida que ens ajuda a reprendre forces 
per projectar-nos cap avant”. No es 
tracta sols de complir amb un requisit 
administratiu, o amb el que exigix la 
transparència que ha de tenir qualsevol 
entitat social. Hem de recordar el camí 
fet i avaluar-lo, necessàriament, des del 
context en el qual ens movem i els valors 
que ens motiven. Avaluar-lo, com bé 
sabem els mestres, per veure com el 
millorem, reviscolant la consciència 
–personal i col·lectiva- del que som, del 
que volem i del que podem.

A les pàgines següents podeu trobar 
tota la informació del que hem fet en 
2013, tots junts i gràcies als amics que 
confien en nosaltres,. Però, per situar-
nos,  cal  també que comencem 
recordant alguns trets que considerem 
bàsics.

Davant les circumstàncies actuals -
cada dia més indignants i de sobra 
conegudes-, quan continua creixent la 
quantitat de persones –ací i allà- que no 
poden atendre les seues necessitats 
més bàsiques i l'exercici dels drets 
fonamentals, per a molts, esdevé una 

quimera; quan els vents oficials bufen 
cada vegada més fort en contra dels 
valors solidaris, i tornen a escoltar-se els 
vells tòpics que volen dur-nos cap a 
comportaments egoistes, tancats i 
desintegradors de la societat i del 
progrés… nosaltres, com a ciutadans 
conscients, hem de dir amb tota la força 
dels fets, que ara, precisament en estos 
moments, volem continuar construint 
una societat més humana i, per tant, 
necessàriament més fonamentada en 
la Solidaritat.

No podem caure permanentment en 
el desencís de la impotència resignada, 
ni deixar que ens porten cap arrere en 
benefici d'alguns, ni callar quan els 
dirigents no complixen les funcions per a 
le s  qua l s  e l s  và rem e leg i r  i  e l s 
mantinguem.

El paper fonamental de les ONGs, com 
a organitzacions de la societat civil, és 
animar i canalitzar operativament la 
consciència ciutadana en este sentit, 
vigilar el que fan els poders públics pel 
respecte i  promoció dels DDHH, 
d e n u n c i a r  l e s  d e s v i a c i o n s  o 
incompliments…
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No ens pertoca a nosaltres resoldre els 
greus problemes que no hem creat, 
enfront dels quals ni tenim l'autoritat, ni 
el poder, ni els recursos que són 
necessaris. Però si tenim l'obligació 
d'alçar la veu quan calga, amb llibertat i 
coherència, per recordar, als qui ho 
poden fer, quin és el seu deure i que és el 
que necessitem les persones; a la 
v e g a d a  q u e  h e m  d ' a v i v a r  l a 
consciència individual d'estes i facilitar-
los maneres concretes, operatives i 
eficients perquè puguen gestionar les 
seues responsabilitats personals de 
contribuir també al bé comú.

Quan la nostra Generalitat ha reduït, 
del 2008 al 2013, un 95,1 % la partida de 
Cooperació, enfront de sols un 13,04% 
de retall global en els seus pressupostos, 
és a dir, que amb l'excusa de la “crisi”, 
ha reduï t  7 ,29 vegades més en 
Cooperació que en la mitja de totes les 
despeses, -camí que han seguit moltes 
altres Administracions, algunes fins al 100 
%, amb tot el que açò comporta-, 
ESCOLES SOLIDÀRIES no pot, ni vol 
defugir d'este paper, … perquè les 
persones continuem tenint, almenys, 
que menjar, educar-nos i ser ateses en 
les malalties; i perquè, malgrat tot, 

continuem demostrant, amb els fets 
creixents de les nostres solidaritats 
individuals, que és el que ens importa i 
que és el que volem.

Nosaltres pensem que les ONGDs no 
som simples gestors de projectes, ni 
suplents barats i benintencionats de les 
responsabilitats que pertoquen a altres 
inst i tucions,  n i  un entreteniment 
tranquil·litzador per a gent “desficiosa”. 
Hem de fomentar, canalitzar i facilitar el 
compromís solidari individual amb fets 
concrets. Sí. Però estem convençuts que 
cal també anar recobrant aquell paper 
original de les nostres organitzacions 
com agents socials, constructors de 
ciutadania pol í t ica,  preocupats, 
prioritàriament, per la transformació del 
seu entorn social...; i anar amb cura de 
no caure en el  parany que ens 
presenten de convertir-nos en empreses 
“professionalitzades” en la captació i 
gest ió  de recursos .  En ESCOLES 
SOLIDÀRIES seguim apostant pel 
voluntariat i per continuar intentant que 
“Cooperació” i “Educació per a la 
Solidaritat” siguen dos aspectes d'un 
mateix compromís. Este és el repte que 
se'ns presenta en fer “memòria” del 
camí ja recorregut.

… Però, ESCOLES SOLIDÀRIES no té més 
força que la que li donem amb les 
aportacions de tots nosaltres, les 
persones amigues, voluntàries, sòcies… 
necessi ta, ara amb més motius, 
comptar amb la col·laboració personal, 
p ro fess iona l ,  econòmica… que 
cadascú puga en consciència oferir, 
per fonamentar la seua credibilitat i 
continuar –sinó augmentar- les seues 
accions. Et necessitem com a persona, 
com a soci si encara no has formalitzat 
la teua adhesió, fent un altre soci o una 
beca d'una persona amiga, aportant 
idees i treball…

Per açò, si la Memòria del 2011 la 
titulàvem “Temps de crisi... temps 
d ' e s p e r a n ç a ” ,  i  l ' a n y  p a s s a t 
començàvem preguntant-nos “I ara 
què hem de fer?...”, enguany, al 
repassar la nostra trajectòria en el 
context actual i davant els reptes de 
futur que se'ns plantegen, hem de 
reafirmar-nos en el que anem dient i 
t ractant de fer. . .  ARA, AMB MÉS 
MOTIUS…

Estem tots convidats.

Cordialment,

Joan Bou Martínez, President d'E.S.
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EEscoles Solidàries ha funcionat 
d e s  d e  l ' a n y  1 9 9 9  c o m  u n 
programa d'educació per a la 
So l idar i tat  c reat ,  l lavors ,  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 
p r o g r a m a  d e  d i t a  e n t i t a t 
“Nosaltres serem la seua veu”, i de 
la seua experiència compartida 
a m b  l e s  c o m u n i t a t s  d e l 
depar tament  de  Boaco,  a 
N i c a r a g u a ,  a  t r a v é s  d e 
l'associació local ADEILS. L'any 
2007 va ampliar la seua acció a 

I x c á n  ( G u a t e m a l a )  e n 
c o l · l a b o r a c i ó  t a m b é  a m b 
l'associació d'aquell país, AEN.

L'experiència ha anat creixent, 
definint-se i consolidant-se fins a 
reunir hui a un col·lectiu ampli de 
p r o f e s s i o n a l s  i  p e r s o n e s 
compromeses amb l'Educació i la 
Solidaritat de moltes comunitats 
educatives valencianes, que 
treballen en cooperació amb 
altres de Nicaragua i Guatemala, i 
que en novembre del 2009 es va 
c o n s t i t u i r  f o r m a l m e n t  c o m 
associació de ple dret. ESCOLES 
S O L I D A R I E S  é s  p e r  t a n t , 
jurídicament, una ONGD recent, 
però que, això no obstant, reunix 
u n a  d i l a t a d a  i  f e c u n d a 
experiència en el camp del treball 
educatiu i solidari.

Referència històrica
d'Escoles  Solidàries 

Són els nostres OBJECTIUS:

 • 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.

 • Incidir en les nostres societats per 
mitjà d'accions i processos educatius, 
que busquen el millor desenvolupa-
ment dels valors que sustenten el canvi 
personal i social necessari en la cons-
trucció d'un món més humà i solidari.

 • Impulsar quantes accions, pro-
grames i projectes convinguen i  

pugem en el camp de la consciencia-
ció, la cooperació i el codesenvolupa-
ment, especialment amb les comuni-
tats més empobrides.

 • Contribuir a crear, com a objec-
tiu i com a estratègia, una “Cultura de 
Pau”, impulsant en les nostres societats 
el voluntariat i els seus valors.

 • Afavorir àmbits de diàleg i col·la-
boració efectiva entre els distints 
agents i actors implicats en els proces-
sos d'una educació més solidària.
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Finalment cal destacar les gestions fetes per a ser reconeguts com a Entitat 
Coordinadora i d'Enviament pel Servei del Voluntariat Europeu (SVE) i per la 
Conselleria d'Educació com a Entitat Col·laboradora en la Formació del 
Professorat. Així mateix enguany hem entrat a formar part de la 
Coordinadora Valenciana d'ONGDs, integrant-nos activament en les seues 
tasques.

PPel que fa al nombre de socis i 
sòcies i de persones voluntàries, en 
tancar el 2013 hem aplegat a la 
xifra de 87 persones associades i 
100 persones voluntàries, amb nou 
altes i tres baixes, el que significa 
un increment respecte a l'any 
anterior del 7,5% en els dos casos.

Així mateix, cal destacar que la 
gestió de la nostra associació 
continua fent-se totalment des del 
voluntariat, i, en aquest sentit, la 
tasca que cadascú de nosaltres 
anem fent als nostres respectius 
centres i entorns és positiva. Cal 
destacar, especialment, el nome-
nament enguany, per primera 
vegada, dels nostres amics Na 
Encarna Gil i N'Arcadi Oliveres 
com a Socis d'Honor d'Escoles 
Solidàries, així com la organització 
d e l  c o r r e s p o n e n t  A c t e  d e 
Reconeixement, el 24 d'octubre, 
que fou un entranyable moment 
de retrobada amb el voluntariat, 
associats i vells amics d'ES

La Junta Directiva, com a respon-
sable de la gestió ordinària 

d'Escoles Solidàries, s'ha reunit en 8 
ocasions. Estes reunions s'han fet 
de manera itinerant, segons la 
següent distribució: Xàtiva en 
quatre ocasions; Elx, Picanya i 
València en una, i en una altra 
ocasió per videoconferència, a 
través d'Internet. La mitjana de 
participació en estes reunions ha 
segut del 86%. Al mes de març, 
també es va celebrar la nostra 
Assemblea anual, amb una parti-
cipació del 30% del col·lectiu 
associat.

D'altra banda, a més de treballar 
les tasques ordinàries que corres-
ponen a la gestió diària de la 
secretaria al llarg de l'any, ens 
hem encarregat de dur la pàgina 
web, la qual ha servit de gran 
ajuda com a mitjà de comunica-
ció i per a potenciar i difondre tot 
el treball que es realitza des d'ES. Es 
tracta d'una eina molt dinàmica i 
c a n v i a n t ,  j a  q u e  t r a c t e m 
d'adaptar-la a la realitat diària 
resultant-nos de molta utilitat per a 
difondre informació diversa. 
Enguany s'han registrat un total de 
3.501 visites i, a més, hem obert 
pàgina en Facebook i compte en 
Twiter.

Secretaria
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Secretaria
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La Xarxa de Comunitats Educatives Solidàries (XarCES) es constituïx com un programa 
destinat a fomentar una educació per al desenvolupament als centres educatius.

Este programa educatiu 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.

Al llarg de l'any 2013 han sigut diverses les activitats que s'han realitzat per aconseguir 
estes finalitats, així podem assenyalar les següents:

• S'han realitzat visites i contactes a diferents centres per a informar de les diferents 
propostes per este curs escolar i formalitzar la seua adhesió a la xarxa. S'ha visitat un 
total de denou centres

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

• S'ha estat treballant en l'actualització del programa, així com en la seua 
presentació en format digital.

• 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 llançat la proposta de participació del centres en el programa “Escoles 
d'Acollida”

• S'ha donat difusió als centres de la xarxa de les activitats de la SAME, així com de la 
Campanya SOMOS.

• S'ha gestionat i coordinat la visita dels companys de Centreamèrica als centres de 
XarCES.

• Hem realitzat la IV Jornada d'Intercanvi d'Experiències Educatives baix el lema: 
“Respostes solidàries de les comunitats educatives a la situació socioeconòmica 
actual ” on diferents centres de la xarxa van compartir activitats i propostes de 
treball.

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

A // Foment del VOLUNTARIAT

Què hem fet al 2013?...

E
L

B // XarCES10

El voluntariat és una senya d'identitat fonamental en Escoles Solidàries. El 
compromís actiu de les persones voluntàries per atendre les necessitats que 
descobrixen, i construir, junts i juntes, des del diàleg, una societat millor, és una 
de les nostres finalitats, compartint així amb els altres el que tenim, el que 
sabem, el que som…

És per això que Escoles Solidàries al llarg de l'any 2013 ha anat treballant per a 
aconseguir millorar este compromís amb el voluntariat. Algunes de les 
activitats que s'han realitzat amb esta finalitat són:

 • Acreditar la nostra entitat en el Servei de Voluntariat Europeu (SVE).

 • S'ha revisat el contingut de la web respecte al Voluntariat i rectificat els 
documents sobre el mateix.

 • Fomentar el funcionament dels Grups Territorials, reunint-nos amb els 
companys i companyes d'Alacant, Comarques Centrals i València.

 • S'ha participat en l'organització del dia del voluntariat a Ontinyent, així 
com en els seus actes.

 • S'ha mantés una comunicació directa i continua amb Mayte i Xavi, 
responsables del projecte: “Buscando Waslala”, per tal de potenciar els 
recursos i dinamitzar al voluntariat.

 • S'ha donat resposta a les persones voluntàries que han sol·licitat 
informació.

 • S'ha propiciat la participació dels nostres voluntaris i voluntàries en 
diferents activitats com la SAME, Trobades d'Escoles en Valencià  i 
Mercats Solidaris.

 • Hem treballat en la recerca de voluntaris.

 • En definitiva, hem continuat un any més portant a terme totes les tasques 
de l'organització amb recursos humans exclusivament voluntaris.



11

La Xarxa de Comunitats Educatives Solidàries (XarCES) es constituïx com un programa 
destinat a fomentar una educació per al desenvolupament als centres educatius.

Este programa educatiu 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.

Al llarg de l'any 2013 han sigut diverses les activitats que s'han realitzat per aconseguir 
estes finalitats, així podem assenyalar les següents:

• S'han realitzat visites i contactes a diferents centres per a informar de les diferents 
propostes per este curs escolar i formalitzar la seua adhesió a la xarxa. S'ha visitat un 
total de denou centres

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

• S'ha estat treballant en l'actualització del programa, així com en la seua 
presentació en format digital.

• 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 llançat la proposta de participació del centres en el programa “Escoles 
d'Acollida”

• S'ha donat difusió als centres de la xarxa de les activitats de la SAME, així com de la 
Campanya SOMOS.

• S'ha gestionat i coordinat la visita dels companys de Centreamèrica als centres de 
XarCES.

• Hem realitzat la IV Jornada d'Intercanvi d'Experiències Educatives baix el lema: 
“Respostes solidàries de les comunitats educatives a la situació socioeconòmica 
actual ” on diferents centres de la xarxa van compartir activitats i propostes de 
treball.

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

A // Foment del VOLUNTARIAT

Què hem fet al 2013?...

E
L

B // XarCES10

El voluntariat és una senya d'identitat fonamental en Escoles Solidàries. El 
compromís actiu de les persones voluntàries per atendre les necessitats que 
descobrixen, i construir, junts i juntes, des del diàleg, una societat millor, és una 
de les nostres finalitats, compartint així amb els altres el que tenim, el que 
sabem, el que som…

És per això que Escoles Solidàries al llarg de l'any 2013 ha anat treballant per a 
aconseguir millorar este compromís amb el voluntariat. Algunes de les 
activitats que s'han realitzat amb esta finalitat són:

 • Acreditar la nostra entitat en el Servei de Voluntariat Europeu (SVE).

 • S'ha revisat el contingut de la web respecte al Voluntariat i rectificat els 
documents sobre el mateix.

 • Fomentar el funcionament dels Grups Territorials, reunint-nos amb els 
companys i companyes d'Alacant, Comarques Centrals i València.

 • S'ha participat en l'organització del dia del voluntariat a Ontinyent, així 
com en els seus actes.

 • S'ha mantés una comunicació directa i continua amb Mayte i Xavi, 
responsables del projecte: “Buscando Waslala”, per tal de potenciar els 
recursos i dinamitzar al voluntariat.

 • S'ha donat resposta a les persones voluntàries que han sol·licitat 
informació.

 • S'ha propiciat la participació dels nostres voluntaris i voluntàries en 
diferents activitats com la SAME, Trobades d'Escoles en Valencià  i 
Mercats Solidaris.

 • Hem treballat en la recerca de voluntaris.

 • En definitiva, hem continuat un any més portant a terme totes les tasques 
de l'organització amb recursos humans exclusivament voluntaris.



 

 

C // Vocalia  de  Formació

L L
D // Incidència Social

13

 La vocalia d'incidència social s'ha encarregat de coordinar i organitzar accions i 
activitats que ens ajuden a aconseguir una societat justa i solidària concretant en 
alguna mida la nostra vocació de treball en xarxa amb altres organitzacions. Este 
any les nostres accions han estat relacionades fonamentalment en:

 La participació en la CME (Campanya Mundial per l'Educació) a través de la 
SAME (Setmana Acció Mundial per l'Educació) i el seminari de la CME Des d'Escoles 
Solidàries hem promogut i coordinat la participació dels centres educatius 
d'Ontinyent, aconseguint un ampli ressò als 16 centres que hi participaren: 
E.I.Tralara, E.I Bamby, E.I Rialles, E.I Llombo, E.I Koda, E.I Menuts, E.I La Roda, CEIP 
Martínez Valls, CEIP Bonavista, CEIP Rafael Juan Vidal, CEIP Lluís Vives, Col·legi la 
Milagrosa, Col·legi La Concepción, IES Pou Clar, C.E.E. La Vall Blanca, Col·legi 
Pureza de Maria, Escola de Magisteri del Campus d'Ontinyent, i l'assistència als 
actes centrals en els quals intervingueren també les autoritats municipals i 
representants de diverses entitats locals. Així mateix, als centres d'altres localitats 
com el col·legi de Montroi, el CEIP Baladre, de Picanya; al CEIP Cervantes, d'Elx, 
etc.

• La participació en les Trobades d'Escoles en Valencià de la Ribera Alta, La 
Costera, La Safor i la Vall d'Albaida.

 • L'adhesió i impuls en la Campanya de Pobresa 0, difonent i participant en les 
seues activitats.

 • La col·laboració en activitats en els centres educatius que ens ho han 
sol·licitat.

D'altra banda, ES s'ha fet present igualment a Elx i a Ontinyent, organitzant, amb 
notable èxit, una exposició de pintura popular centreamericana amb la 
col·laboració dels respectius Ajuntaments i centres educatius, per tal, no sols per 
difondre la labor de la nostra associació i recaptar fons per als projectes que estem 
portant endavant, sinó també d'apropar una manifestació singular d'aquelles 
cultures als nostres pobles, trencant així -potser- tòpics i prejudicis que no ens 
ajuden. Esta iniciativa, rodà ja per altres municipis en anys anteriors, ha servit també 
com a motivador recurs didàctic per als centres educatius locals que l'han visitada 
i té previst seguir el seu itinerari al llarg del 2014

12

La Vocalia de Formació s'ha encarre-
gat, fonamentalment, de programar, 
organitzar i coordinar un any més el 
Programa d'Intercanvi d'Experiències 
Educatives amb Guatemala –PIEE- 
pioner en este camp en la nostra 
Comunitat i que ha arribant ja va a la 
seua novena edició.

Programa que consta de tres fases:

a) Curs de formació i convivència 
de 100 hores, desenvolupat a la 
Comunitat Valenciana 

b) Un mes de convivència amb 
comunitats i centres educatius de 
Guatemala

c) Compartir esta experiència en un 
projecte de sensibilització a les 
nostres escoles, espais de treball o 
voluntariat.

Però tal vegada el fet més rellevant 
ha estat aconseguir el reconeixement 
de la Conselleria d'Educació com a 

Entitat Col·laboradora en la Formació 
del Professorat. Este fet reconeix, a 
efectes oficials, la qualitat del curs de 
formació del PIEE, en la VIII i IX edició, i la 
Jornada que també hem organitzat a 
Xàtiva el IV encontre d'experiències 
educatives, en coordinació amb la 
vocalia de XarCES, on poguérem 
compartir experiències molt enriquido-
res. D'altra banda, i també amb este 
mateix reconeixement, estem organit-
zant dos “Cursos Bàsics de Cooperació 
i Educació”, a realitzar el pròxim any 
2014; i una Jornada sobre el “Banc del 
temps escolar” prevista per al proper 
mes d'abril de 2014.

Des de l'àrea de formació, ES ha fet 
xerrades a la Universitat de València, 
UNED d'Ontinyent i a diverses escoles i 
instituts d'Alacant i València, contri-
buint així també a difondre els principis i 
valors d'una educació compromesa 
amb la Solidaritat.
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E // Escoles d’acollida

ESCOLES SOLIDÀRIES és conscient també de la transcendència que 
els temes de la solidaritat i la promoció del voluntariat es tracten en la 
universitat, especialment en els sectors més directament relacionats 
potencialment en la seua promoció. En esta línia, hem estat invitats a 
participar una vegada més en diferents xarrades i taules rodones amb 
l'alumnat de Magisteri i Educació Social i en les Jornades de 
Cooperació de la Universitat de València i del Col·legi Oficial 
d'Educadors Socials de la C.V, així com a l'extensió universitària de 
Magisteri Infantil del campus d'Ontinyent.

Les “Escoles d'Acollida” Són un programa voluntari de comprensió de la societat 
valenciana, emmarcat en la Llei 15/2008 d'integració de les persones immigrants a 
la Comunitat Valenciana, que pretén garantir als nous ciutadans, majors de 18 
anys, el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, els drets i 
deures, l'estructura política i els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana a fi de 
facilitar-los més autonomia personal i que puguen exercir plenament la seua 
ciutadania.

En este marc, ES promou amb èxit, una experiència, el projecte d'integració 
social d'immigrants en l'escola: escola de pares – escola d'acollida, realitzat en el 
CEIP Villar Palasí de Sagunt en el curs 2012-2013

L'Escola d'Acollida ha format part de la PGA, amb la col·laboració de l'equip 
directiu i professorat del centre. L'organització i assessorament l'ha fet Escoles 
Solidaries amb el suport de l'ajuntament de Sagunt des del Departament Municipal 
de Serveis Socials (Agencia AMICS) i la col·laboració de Morvedre Acull i La Casa 
Nova. 

Les activitats s'han desenvolupat de 15:00 a 16:30, d'octubre de 2012 a maig de 
2013, tots els dimarts, dimecres i dijous lectius. 

S'han inscrit 35 persones, amb relació familiar amb alumnes de l'escola, 
majoritàriament dones dels següents països: Marroc, Romania, Armènia, Paquistà, 
Bulgària, Veneçuela, Mèxic, Uruguai i España. 
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En l'acte de cloenda, hi hagué  un berenar i festa intercultural de germanor al que 
assistiren la regidora de Benestar Social i el President d'Escoles Solidàries, s'entregaren 
16 certificacions d'Escola d'Acollida de la Generalitat Valenciana.

I.- Beneficiaris:

a) Pel que fa a l'alumnat d'Ixcan (Guatemala) 

• S'han beneficiat d'este projecte: 58 alumnes, dels quals, 24 han cursat Bàsic, 
graduant-se 2 joves. A nivell Diversificat hi ha un total de 28 joves, dels quals 3 s'han 
graduat ja enguany. Els altres 6 becaris no aconseguixen tancar el cicle escolar, 
retirant-se a meitat del curs per diverses circumstàncies.

• Sobre les qualificacions, tots ells han superat el curs, havent-hi 25 becaris que 
han aconseguit la mitjana de qualificacions per dalt dels 75 punts.

• Entre les activitats realitzades pels becaris com a servei han estat 
les següents:

a) Tallers a dones de la comunitat sobre l'adequada utilització de 
l'aigua.

b) Xerrades amb xiquets i xiquetes d'escoles primàries sobre Medi 
ambient.

c) Activitats de Recol·lecció de brosses i maneig de deixalles sòlides.

d) Reforestació de micro-conques i naixements d'aigua, que 
s'utilitza per a aigua entubada de la comunitat.

e) Tallers sobre Equitat de Gènere i Violència Intrafamiliar.

f) Realització del Cens Poblacional, com una informació de dades 
per a l'autoritat comunitària i municipal.

g) Suport tècnic a les autoritats del COCODE per a la preparació 
d'actes de  reunions i assemblees comunitàries.

14



 

L
E // Escoles d’acollida

ESCOLES SOLIDÀRIES és conscient també de la transcendència que 
els temes de la solidaritat i la promoció del voluntariat es tracten en la 
universitat, especialment en els sectors més directament relacionats 
potencialment en la seua promoció. En esta línia, hem estat invitats a 
participar una vegada més en diferents xarrades i taules rodones amb 
l'alumnat de Magisteri i Educació Social i en les Jornades de 
Cooperació de la Universitat de València i del Col·legi Oficial 
d'Educadors Socials de la C.V, així com a l'extensió universitària de 
Magisteri Infantil del campus d'Ontinyent.

Les “Escoles d'Acollida” Són un programa voluntari de comprensió de la societat 
valenciana, emmarcat en la Llei 15/2008 d'integració de les persones immigrants a 
la Comunitat Valenciana, que pretén garantir als nous ciutadans, majors de 18 
anys, el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, els drets i 
deures, l'estructura política i els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana a fi de 
facilitar-los més autonomia personal i que puguen exercir plenament la seua 
ciutadania.

En este marc, ES promou amb èxit, una experiència, el projecte d'integració 
social d'immigrants en l'escola: escola de pares – escola d'acollida, realitzat en el 
CEIP Villar Palasí de Sagunt en el curs 2012-2013

L'Escola d'Acollida ha format part de la PGA, amb la col·laboració de l'equip 
directiu i professorat del centre. L'organització i assessorament l'ha fet Escoles 
Solidaries amb el suport de l'ajuntament de Sagunt des del Departament Municipal 
de Serveis Socials (Agencia AMICS) i la col·laboració de Morvedre Acull i La Casa 
Nova. 

Les activitats s'han desenvolupat de 15:00 a 16:30, d'octubre de 2012 a maig de 
2013, tots els dimarts, dimecres i dijous lectius. 

S'han inscrit 35 persones, amb relació familiar amb alumnes de l'escola, 
majoritàriament dones dels següents països: Marroc, Romania, Armènia, Paquistà, 
Bulgària, Veneçuela, Mèxic, Uruguai i España. 

B

 

F // Programa de beques solidàries 2013

15

En l'acte de cloenda, hi hagué  un berenar i festa intercultural de germanor al que 
assistiren la regidora de Benestar Social i el President d'Escoles Solidàries, s'entregaren 
16 certificacions d'Escola d'Acollida de la Generalitat Valenciana.

I.- Beneficiaris:
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l'aigua.
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c) Activitats de Recol·lecció de brosses i maneig de deixalles sòlides.
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g) Suport tècnic a les autoritats del COCODE per a la preparació 
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1II. Anàlisi financer 2013.  

Per al programa de Beques hi hagut una disponibilitat per al 2013 de 17.166,69 €, i les 
despeses del mateix han estat de 17.472,70 €, que s'han distribuït de la següent forma:

Import justificacions pendents cursos anteriors 1.798,83 €

Import justificació final 2013 ( Guatemala) 15.375,81 €

Import liquidació final 2 becaris en Boaco, Nicaragua 2013 298,06  €

TOTAL  17.472,70  €

Per al 2014, gracies al suport de 138 persones i entitats que han fet enguany les seues 
aportacions a este programa, disposem de 16.077 €

Cal significar que entre els donats per al programa de beques estan els següents 
centres i AMPES:

AMPA CEIP 9 D'OCTUBRE  Alcasser

AMPA CEIP BALADRE   Picanya

AMPA CEIP BONAVISTA  Ontinyent

AMPA CEIP MIGUEL DE CERVANTES Elx

AMPA CEIP SAN JOSÉ DE CLASANZ Aielo de Malferit

AMPA IES PORÇONS  Aielo de Malferit

CEIP 9 D'0CTUBRE  Alcasser

CEIP BENICADIM  Beniarbeig

CEIP LLOMA DEL MAS  Bétera  

1   Referència: Balanç de gestió econòmica d'ES de 2.013 
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Durant aquest any 2013 hem gestionat i obtingut finançament per als següents 
projectes:

PROJECTE
 

IMPORT
 

TOTAL
 APORTACIÓ

 

CONTRAPART
 

APORTAT ESCOLES SOLIDÀRIES 

Finançat Entitat Fons 
propis 

Total 

Projecte 
Educació 
Inclusiva  

 
19.179,00 

 
5.788,00 

 
3.364,88 
 

 Ajuntament 
Ontinyent 

 
8.526,12 

 
19.179,00 

 
1,500,00 

Ajuntament 
Bocairent 

  

Educant en 
solidaritat, 
millorem la 
societat  

15.878,96     
5.996,78  

 
Diputació 
Valencia  

 
9.882,18  

 
15.878,96  

PES-PIEE  7.468,00       7.468,00   7.468,00 

Enfortiment 
d’AEN - 2º 
semestre1 

11.661,73    675,71 5.065,92 
 
2.300,00 
 
   838,31 

Ajuntament 
de Villareal 
Ajuntament 
de Betxí 
Fundació 
Novessendes 

 
2.781,79 

 
11.661,73 

 
                                                           
1
 Projecte en col.laboració amb la Fundació Novesse ndes 

A més, s'han presentat altres tres projectes a entitats públiques que ens han sigut 
denegats per falta de recursos econòmics. Cal destacar també que la nostra 
associació va declinar acudir enguany a les convocatòries de la Generalitat, en 
coherència amb els nostres principis i com a testimoniatge de rebuig de la trajectòria 
que està portant la Generalitat Valenciana en cooperació.

D'altra banda, s'ha finalitzat el projecte d'Ampliació del centre “Los Pipitos” en S. 
José de les Rematades (Nicaragua), en el que s'atén a xiquets/es amb discapacitat, 
així com el projecte “Buscando Waslala” i els dos projectes que estaven en curs amb 

16

h) Participació en l'elaboració de Diagnòstics comunitaris per a la preparació del 
Pla de Desenvolupament de la comunitat.

b) Pel que fa a l'alumnat de Boaco (Nicaragua)

 2 Alumnes han finalitzat els seus estudis de secundària: Nelson Boanerge Urbina 
Torrez, de la comunitat Ojo de Agua i Norvin Alberto González Angulo, de la comuni-
tat de Barranco Alto. Amb la finalització dels estudis d'aquestos dos alumnes en 2013, 
conclou el programa en aquell país.
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03

la Universitat de València, en els què col·laborava Escoles Solidàries: 
“Watan” i “Cooperación al desarrollo en l'àrea d'optometria i 
oftalmologia en los bateyes de San Pedro de Macorís”.

En el mes de maig es va començar a desenvolupar el Projecte 
d'Educació Inclusiva (PEI), a les onze comunitats del PES en Ixcán, 
Guatemala, amb el qual es pretén oferir una educació de qualitat a 
l'alumnat amb NEE. Fins avui, s'està treballant en els objectius de la 
Fase I que té una durada d'un any: S'han realitzat campanyes de 
sensibilització en les comunitats tant per a docents com a famílies i 
autoritats locals i s'ha realitzat un primer diagnòstic a l'alumnat per 
part de l'Àrea de Salut, diagnòstic en el qual s'han detectat vora 180 
casos amb NEE. També s'ha dut a terme la primera Jornada 
d'Educació Inclusiva en la qual van participar 50 docents de les 11 
escoles i ha donat començament el diplomat de formació en 
Educació Inclusiva, dirigit a docents en actiu i que compta amb el 
reconeixement del MINEDUC (Ministeri d'Educació de Guatemala) i 
de la USAC (Universitat Nacional) i que es realitzarà durant l'any 2014 
amb una durada de 220 hores.

Com en anys anteriors, l'AMPA del CEIP Miguel de Cervantes 
juntament amb la ACD Penya Altabix d'Elx han celebrat la Cursa 
Solidària a través de la qual s'ha recaptat 1.097,16. Amés, altres 
centres també han fet les seues aportacions, fruit d'activitats escolars 
realitzades de sensibilització i cooperació:

CENTRE

 
Total 

activitats

 
Aportació 

total

COL·LEGI MARTÍ SOROLLA - VALENCIA-

  

2

 

1.135,19

CEIP BONAVISTA -

 

ONTINYENT

 

1

 

321,00

CEIP FRANCISCO MARTÍNEZ CULLA - CHIVA 1

 
500,00

CEIP LLUIS VIVES - ONTINYENT 
 

3
 

857,43

CEIP GOZALVEZ VERA -
 

XÀTIVA
 

1
 

195,05

CEIP JOSEP ROMEU – SAGUNT  1  297,00

Memòria Econòmica 2013

Recursos gestionats en 2013 i la seua procedència:

A // Ingressos

Concepte Pressupostat Ingressat % real 
respecte 
del 
pressupost

% De
l’ efectiu 
ingressat

1 Donatius i activi-

 

tats voluntariat 

 
     

20.700,00

  

3.505,45 

 

-

 

83,07

     

5,30 

 

2 Quotes 

       

5.500,00

  

5.414,60 

 

-1,55

     

8,18 

 

3 PES (XarCES) 

        

8.000,00

  

4.817,82 

 

-

 

39,78

     

7,28 

 

4 Beques 

     

17.000,00

  

17.166,69 

 

0,98

   

25,93 

 

5 PIEE 

     

17.000,00

  

21.068,16 

 

23,93

   

31,83 

 

6 Projectes 

     

20.000,00

  

11.242,12 

 

-43,79

   

16,98 

 

7 Interessos 

              

0,00 

 

134,13 

      

0,20 

 

8 Loteria1

              
0,00 

 
2.843,32 
      

4,30 
 

TOTAL 
     

88.200,00
  

66.192,29 
 

-24,98
  

100,00
 

1 Sols es comptabilitza com a ingrés la diferència entre ingressos i despeses (14.483,00-11,639,68=2.843,32) 

Procedència
Institucions 
públiques  

 4.238,62 6,40% 

Recursos privats 
 

61.953,67 
 

93,60% 

TOTAL  66.192,29 

19

18
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03  

B // Despeses:
     

Concepte

 

Pressupostat 

 

Despesa 

 

% real 
respecte 
del 
pressupost

 

 

% sobre 
despeses 

 

1 

 

Material difusió 

 

3.000,00 

 

3.118,36 

 

3,95

 

4,70 

 

2 

 
PES (Guatemala) 

 
8.000,00 

 
9.898,91 

 
23,74

 
14,93 

 

3 
 

Beques 
 

17.000,00 
 

17.472,70 
 

2,78
 
26,36 

 

4 
 

PIEE (Formació)
 

20.000,00 
 

22.397,75 
 

11,99
 
33,79 

 

5  Altres projectes de 
cooperació i 
sensibilització  

20.000,00  8.609,08  -  56,96  12,99  

6 
 

Despeses 
funcionament i 
subministraments

 

3.700,00 
 

4.485,75 
 

21,24
 
6,77 

 

7 

 

loteria1

    

0,00 

  

0,00 

 8 

 

Amortitzacions 

 

0,00 

 

303,78 

  

0,46 

 

  

Altres inversions 

 

16.500,00 

 

0,00 

  

0,00 

 

  

TOTAL 

 

88.200,00 

 

66.286,33 

 

-24,85

     

100    

 

 

1  Sols es comptabilitza com a ingrés la diferència entre ingressos
i despeses (14.483,00-11,639,68=2.843,32) 

C // Despeses: agrupament per àrees

D // Resum econòmic 2013
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Àrea

 
Import

 % sobre el 
total  

1  Incidència social  3.118,36  4,70  

2  Cooperació  35.980,69  54,28  
3  PIEE (Formació)  22.397,75  33,79  
4 

 
Funcionament, amortització 4.789,53 7,23 

Total ingressos 
 

66.192,29 

Total pagaments  -66.286,33 

Diferència 
 

-94,04 

20
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E // Comparatiu ingressos quadrienni 2010-2013

   
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

1 

 

Donatius 

 

12.389,83 

 

2.052,00 

 

5.575,39 

 

3.505,45 

2 

 

Quotes 

 

4.530,00 

 

4.920,00 

 

5.110,00 

 

5.414,60 

3 

 

PES (XarCES) 

 

11.544,51 

 

9.836,21 

 

10.429,44 

 

4.817,82 

4 

 

Beques 

 

17.147,00 

 

15.337,00 

 

19.601,61 

 

17.166,69 

5 

 

PIEE (Formació) 

 

50.249,24 

 

9.533,20 

 

28.608,07 

 

21.068,16 

6 

 

Projectes 

 

14.788,00 

 

4.704,19 

 

32.957,31 

 

11.242,12 

7 

 

Interessos 

 

0,00 

 

238,18 

 

206,02 

 

134,13 

8 

 

Loteria1

  

3.141,99 

 

2.937,00 

 

3.165,00 

 

2.843,32 

                                                           

1

   

2013 Sols es comptabilitza com a ingrés la diferència entre ingressos i despeses
(14.483,00 - 11,639,68=2.843,32)

 

03  

 

F // Comparatiu despeses quadrienni 2010-2013

   
2.010 

 
2.011 

 
2.012 

 
2.013 

1  Difusió 6.135,20  2.931,01  2.065,35  3.118,36 

2  PES (Nicaragua/ 
Guatemala) 

 

365,90  8.722,28  3.609,73  9.898,91 

3 

 

Beques 

 

9.532,77 

 

15.887,07 

 

25.764,81 

 

17.472,70 

4 

 

PIEE (Formació)

 

47.948,98 

 

9.271,48 

 

29.990,01 

 

22.397,75 

5 

 

Cooperació 

 

17.258,23 

 

13.436,75 

 

40.266,72 

 

8.609,08 

6 

 

Funcionament 5.298,97 3.015,39 2.062,07 

 

4.485,75 

7 

 

Amortitzacions 294,20 294,20 607,56 303,78 

8 

 

Inversió  

 

656,80 

 

514,81 

 

418,59 

 

0,00 
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2  PES (Nicaragua/ 
Guatemala) 
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9.532,77 
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Cooperació 
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40.266,72 

 

8.609,08 

6 

 

Funcionament 5.298,97 3.015,39 2.062,07 

 

4.485,75 

7 

 

Amortitzacions 294,20 294,20 607,56 303,78 

8 

 

Inversió  

 

656,80 

 

514,81 

 

418,59 

 

0,00 
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Escoles Solidàries

Escuelas Solidarias

A.- Ingressos
 
1 Donatius i activitats voluntariat
 1.1. Donatius  
 1.2. Activitats voluntariat  
 1.3. Cursos formació  
2 Quotes       
3 PES (XarCES)      
4 Beques      
  4.1. Beques Secundària   
  4.2. Beques PEI    
5 PIEE         
6 Projectes        
     
  TOTAL        

B.- Despeses     

1 Material difusió       
2 PES (Guatemala)       
3 Beques        
  3.1. Beques Secundària    
  3.2. Beques PEI      
4 PIEE         
5 Altres projectes de cooperació
 i sensibilització      
  5.1 Activitats sensibilització    
  5.2. Escola Acollida     
  5.3. Cursos formació    
  5.4. Altres projectes cooperació  
6 Despeses funcionament
 i subministrament     
7 Altres inversions       
  9.1 Inversió i/o projectes ordinaris  
  9.2. Altres      
  
 TOTAL        

 
7.000,00
2.000,00  
4.000,00  
1.000,00  
5.500,00
4.000,00

22.000,00
16.000,00  

6.000,00  
17.000,00
28.000,00

     
 83.500,00

2.000,00
7.300,00

24.700,00
16.700,00  

8.000,00  
17.000,00

23.800,00
1.800,00  
 1.000,00  
3.000,00  

18.000,00 
 

3.700,00 
5.000,00
4.000,00  
1.000,00  

  
83.500,00
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Organismes, Institucions i Empreses que
han confiat en el nostre projecte: 

AEN a Guatemala i ADEILS a Nicaragua. 
Conselleria d'Educació (CEFIREs i Centres Educatius) 
Diputació de València
Ajuntaments d'Alaquàs, Bocairent, Genovés, Ontinyent, Picanya, Sagunt, Xàtiva. 
Fundació Universitat de València. 
Universitat de València. 
Escola Valenciana: Federació d'Associacions per la Llengua. 
Fundació Novessendes. 
Caixa Popular. 
Caixa Ontinyent 
Triodos Bank 
Fundació Pelayo. 
Quary Informàtica. 
Asesoria Fiscal Montés, S.L. 
Imprempta Grau. 
Grafitec. Impressors gràfics. 
TAM (Tecnologia Aplicada a la Maquinaria) 

I moltes altres escoles i instituts de la nostra Comunitat, 

A tots i totes moltes gràcies. 

27

ESCOLES SOLIDÀRIES està

- Registrada en els Registres de:
• 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 en el Servei del Voluntariat Europeu-SVE (2013-ES-83), per la 
Conselleria d'Educació com a Entitat col.laboradora en la Formació del 
Professorat i per la Conselleria de Benestar Social com a organitzadora 
d'Escoles d'Acollida.

  
- Formem part de la Coordinadora Valenciana d'ONGD, de la Campanya d'Acció 

Mundial pel Dret a la Educació i de la Plataforma .“Pobresa 0”

- Tenim Delegacions a Elx, Sagunt, Bocairent i Ontinyent i formem part dels 
Consells de Cooperació i Solidaritat d'Ontinyent, Bocairent, Picanya i Sagunt.
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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

escoles solidaries        @escosolidaries

Escoles Solidàries

Escuelas Solidarias


