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“Fent memòria ... construint el futur"

c

Cada vegada que aplega el moment de
“fer memòria” per deixar constància del
que hem fet amb les oportunitats que
ens ha dut un nou any i, d'alguna manera, compartir amb els amics i amigues
les satisfaccions, entrebancs, il·lusions o
desencisos viscuts, em preocupa com
fer-ho, perquè esta tasca col·lectiva de la
junta servisca per a alguna cosa més que
complir amb els requisits administratius
ordinaris. M'agradaria que sabérem
encertar, de manera que les següents
fulles ens ajudaren a entreveure i valorar
el treball, la dedicació, els somnis compartits que hi han darrere; la necessitat i
la importància del que volem anar construint junts, el sentit de què busquem
amb el nostre compromís comú…

- Sols en esta mida l'esforç tindrà sentit.
Sols així “fer memòria” ens servirà per
millorar…
En 2014, a més, hem celebrat el V aniversari de la nostra constitució formal
com a entitat, tot i que arreplegant una
vella trajectòria i experiència de molts
anys abans. Una fita que li aporta, si cap,
una certa singularitat a este exercici
d'anàlisi, avaluació i proposta en el qual

ens agradaria la participació de tots i
totes; perquè és la “nostra” associació i
perquè ningú sent com a seu allò en el
que no hi participa, en alguna mida.
En esta línia, la trobada celebrada a
Ontinyent, ens va donar un document
col·lectiu que no hauríem de deixar en
l'oblit, i que ara, amb les dades d'esta
“Memòria”, podrem aprofundir en
l'Assemblea anual, esdeveniment en el
qual, conjuntament, es fa visible la
nostra coresponsabilitat en la construcció del futur d'ESCOLES SOLIDÀRIES
Un futur que ha de preocupar-nos
perquè no podem defugir dels nostres
deures com a ciutadans i com a persones
educadores; i perquè no podem tancar
els ulls davant la realitat del món en el
qual vivim, els clams de les injustícies, els
companys i companyes que –no importa
on- ens necessiten. En estos cinc anys
ens hem dotat d'una bona ferramenta:
ES està consolidada, acreditada i té totes
les portes obertes. El reconeixement que
ens atorgaren el 10 de desembre –Dia
dels DDHH- amb el lliurament del premi
internacional “Gigantes del espíritu” n'és
una bona evidència d'açò…

Però hem de reconèixer també que
alguns indicadors objectius i fonamentals, com són la participació i resposta
social a les propostes –de tot tipus- de la
Junta, l'envelliment dels recursos
humans, el decreixement dels recursos
econòmics que aportem i amb els quals
hem de fer front a unes necessitats
creixents… ens indiquen tendències
preocupants -no sé si més enllà de les
circumstàncies conjunturals que a tots
ens afecten- però que en qualsevol cas
hem d'afrontar.
És l'hora de la imaginació. Sabem que
junt a les ombres hi ha també raons i

motius d'esperança, i que, per molta que
siga la foscor, la història camina cap
avant. Però si nosaltres –cadascú- no
encenem la nostra espelmeta, la llum
tardarà més a relluir.
“Qui no és part de la solució, agreuja el
problema”… Tenim una nova oportunitat a partir d'ara.
Ben cordialment.

Joan Bou,
President d'ESCOLES SOLIDÀRIES

Referència històrica
d'Escoles Solidàries

e

Escoles Solidàries ha funcionat des
l'any 1999 com un programa d'educació
per a la Solidaritat creat, llavors, a l'empar 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 de dita entitat “Nosaltres
serem la seua veu”, 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

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 desenvolupament dels valors que sustenten el canvi
personal i social necessari en la construcció d'un món més humà i solidari.
• Impulsar quantes accions, progra-

(Guatemala) en col·laboració també
amb 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 professionals i
persones 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 constituir formalment com associació de ple dret. ESCOLES SOLIDARIES
és per tant, jurídicament, una ONGD
recent, però que, això no obstant, reunix
una dilatada i fecunda experiència en el
camp del treball educatiu i solidari.

mes i projectes convinguen i pugem en
el camp de la conscienciació, la cooperació i el codesenvolupament, especialment amb les comunitats més empobrides.
• Contribuir a crear, com a objectiu 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·laboració efectiva entre els distints agents i
actors implicats en els processos d'una
educació més solidària.

Què hem fet al 2014?...
Secretaria

u

Un any més, des del voluntariat, tant
en esta àrea com en la resta, des de la
secretaria hem anat portant endavant
les tasques, poc visibles però imprescindibles, que tota organització necessita
per poder funcionar: correus i comunicacions, gestions administratives, logística dels esdeveniments, suport a les
altres àrees, manteniment de la web,
disseny i distribució de materials, manteniment de la seu...

Pel que fa al nombre de persones associades i voluntàries, en tancar el 2014 i
malgrat les dificultats de l'entorn, hem
aplegat a la xifra de 89 socis i 104 persones voluntàries, registrant-se un increment net de 2 i 4 altes respectivament; és
a dir, del 2,4% i 4% respecte de l'any anterior; tot i que cal continuar treballant en
esta línia tots i totes els que ja ho som.
Respecte del treball de la Junta, cal
destacar que a l'assemblea de març,
celebrada amb l'assistència de més d’un
30 % de les persones associades, es
renovaren la meitat dels seus components, tal com marquen els estatuts. En
finalitzar el seu mandat, deixaren els
seus càrrecs els benvolguts amics: Joan

Bravo (secretari), Pep Mollà (tresorer),
Josep Macià, Verònica Sàez i Mª José
López Prats (vocals); essent elegits Rafa
Torró, Neus Moscardó, Maria Chapí,
Beatriz Consuegra i Joan Bravo pels 4
anys vinents. El nostre més sincer reconeixement per la seua altruista dedicació i compromís amb el futur d'Escoles
Solidàries.
La junta s'ha reunit en 8 ocasions al
llarg de l'any; una per videoconferència i
les altres de manera itinerant a Xàtiva,
Elx, Sagunt, València (2), Alacant i
Ontinyent, essent així una manera de
facilitar la participació, que ha estat en
un 96% d'assistència, i d'estar més a prop
de la realitat i de tot el teixit associatiu,
trencant barreres de comunicació pel
seu caràcter sempre obert a l'assistència
de qualsevol persona associada o
voluntària.
Finalment, destacar també les tasques
de coordinació externa amb altres entitats i organismes dutes a terme en estreta col·laboració amb la presidència. Tot
plegat, un bon grapat de feina que ens
permet dur el dia a dia de l'associació
amb prou eficiència.

Voluntariat
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El voluntariat en general i concretament en ES és un moviment social de
participació ciutadana que treballa per
aconseguir transformar la societat i
construir, entre tots i totes, un món més
just i solidari

Des d'esta Vocalia, i al llarg de l'any
2014, s'ha avançant en els objectius
programats.
Algunes de les activitats que hem
portat a terme han sigut:
• S'ha revisat el contingut de la web
respecte al voluntariat afegint documentació pertinent.
• S'ha fomentat el funcionament dels
Grups Territorials.
• S'ha propiciat la participació en
d i fe re n t s a c t i v i t a t s c o m : S A M E ,
Trobades, Pobresa Zero, mercats
Solidaris, Dia del Voluntariat...

• S'ha donat resposta a les persones
voluntàries que hi han sol·licitat informació.
• S'ha treballat en la recerca de persones voluntàries, associades i becàries.
• S'han elaborat escrits informatius de
les activitats d'ES.
• S'ha organitzat una xerrada col·loqui
amb els responsables del projecte:
“Buscando Waslala” per tal de potenciar els recursos i dinamitzar al voluntariat.
• Està en procés l'elaboració del projecte del SVE (Servei de Voluntariat
Europeu).
En definitiva, hem continuat un any
més portant a terme totes les tasques de
l'organització amb recursos humans
exclusivament voluntaris.

XarCES d'Escoles Solidàries
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Els centres escolars que el seu dia van
constituir “Escoles Solidàries” són els que
conformen XarCES i són els que donen
raó de ser a l'organització. La xarxa
creada entre les comunitats educatives
ha anat canviant al llarg del temps, de la
mateixa manera que canvien els claustres, l'alumnat, les famílies, la comunitat
educativa en definitiva; així també
XarCES ha d'estar recreant-se constantment.

En el primer i segon trimestre de 2014 es
va participar en les Trobades d'Escoles en
Valencià, en la SAME, en la campanya de
Pobresa Zero, en la qual cal anomenar
especialment a Ontinyent, on es va fer
una macro trobada de tots els centres
escolars, organitzada pels Consells
Municipals de Cooperació i Benestar
Social. Es feren actuacions de sensibilització en els centres: actuacions artístiques, curses, fires de llibre, àpats solidaris.
Al tercer trimestre del 2014, l'equip que
es va fer càrrec de contactar i dinamitzar
el treball a les comunitats educatives
valencianes que formen XarCES, es va
fixar uns objectius :

1. Formació als claustres i/o a les
comissions de solidaritat
• Proposant-los sol·licitar als CEFIRES
cursos de formació en centre, pel que fa a
la cooperació.
• Jornada de formació aprofitant
l'assemblea de XarCES
• Curs bàsic de cooperació a Alacant
• Jornada d'intercanvi d' experiències
educatives.
• Jornada formativa del Banc del
Temps.
• Formació a les famílies AMPES,
especialment als de 3 anys.
2. Sensibilització i visita als centres
educatius per zones territorials.
Les activitats realitzades, tocant a
formació, són:
• Una sessió lúdica i formativa per al
voluntariat, persones associades, membres de XarCES i junta directiva per al
mes de setembre amb motiu de l'inici de
curs.
• Curs de formació relacionat en

valors, en el decàleg d'escola solidària,
en la cooperació o/i aprenentatges i
metodologies cooperatives per al final
de curs o inici del següent.

De la sessió lúdic- formativa amb motiu
de l'inici de curs, desenvolupada a
Ontinyent, es va obtenir una avaluació
reflexiva i positiva.

• Enviament a cent centres educatius
del material didàctic sobre el decàleg
d'una escola solidària. Oferir-los les
exposicions i material didàctic.

El curs de formació ofert, no va ser
sol·licitat.

• Jornada de formació amb motiu de
l'assemblea de XarCES.
• Curs bàsic de cooperació a Alacant.
• Jornada d'intercanvis d'experiències
educatives.
• Jornada formativa del Banc del
Temps.
• Obertura del PIEE a les famílies,
claustres i alumnes majors dels centres.
• Visita els centres educatius.
Per tal d'atendre els centres, es va
preparar un equip de persones i el contingut de la sessió formativa que versaria en: donar a conéixer Escoles
Solidàries, plantejar un tema reflexiu
d'actualitat sobre migracions dintre de
la realitat actual de l'escola, audiovisual
sobre la realitat guatemalenca...
En finalitzar l'any 2014 fem constància
que:

Els cursos de formació, l'assemblea i
l'intercanvi d'experiències, es van llançar, però han estat ajornats per al primer
trimestre de 2015, per manca de sol·licituds.
S'han fet dues campanyes de sensibilització una amb el suport de la Diputació
de València, i l'altra amb el suport de
l'Ajuntament de Sagunt, arribant a un
centenar de centres educatius.
S'ha enviant material didàctic per
treballar el decàleg com a escola solidària.
S'han visitat centres de primària,
secundària i escola de magisteri de la
Universitat de València a Ontinyent.
S'han fet exposicions i treballat els
recursos didàctics de les mateixes. De les
AMPES dels centres de XarCES, les respostes esperem que es materialitzen en
2015.
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Formació
La Vocalia de Formació
s'ha encarregat, un any
més, de gestionar el
reconeixement de les
seues activitats per la
Conselleria d'Educació,
com a entitat col·laboradora reconeguda, en la
formació del professorat.
Entre elles destaca el
programar, organitzar i
coordinar la IX edició del
Programa d'Intercanvi
d'Experiències Educatives
amb Guatemala (PIEE),
programa que es desenvolupa en tres fases:
•
Curs de formació i
convivència de 100
hores.
•
Un mes de convivència amb les comunitats i centres educatius
de Guatemala.
•
Projecte de sensibilització en els nostres
centres educatius per a
compartir l'experiència.
Així mateix s'ha preparat el disseny de la X edició
i s'ha presentat un projec-

te per al seu reconeixement formal per la
Càtedra UNESCO de la
Universitat de València.
Cal destacar també que
enguany ES ha col.laborat
amb el CEIFP La Costera,
de Xàtiva, fent possible
que 3 alumnes de dit
centre feren les seues
práctiques formatives de
cicle superior d'Educació
Infantil a l'Institut Watan
de l'Ixcan (Guatemala),
amb el reconeiximent
administratiu formal de la
conselleria d'Educació. Ha
estat una experiència
capdevantera i molt
possitiva, que obri nous
camins a una formació
professional amb components solidàris
També s'han dut a terme
les següents activitats:
•
II Jornada formativa sobre Banc del Temps
E s c o l a r a Va l è n c i a ,
dirigida a docents, per a
donar a conéixer esta
estratègia basada en
l'aprenentatge coopera-

tiu, en el qual l'alumnat comparteix els seus coneixements i habilitats.
•
Jornada lúdic-formativa en l'alberg Perú d'Ontinyent per a socis i voluntaris
d'Escoles Solidàries, amb motiu del V aniversari de la seua constitució com a associació
de ple dret i amb l'objecte de reflexionar sobre la cooperació i la seua relació amb les
comunitats educatives.
•
Curs bàsic de Cooperació educativa: Educació per la Solidritat. El Programa d'aquest curs, segueix les directrius de l'educació transformadora, de la cooperació i la
seua relació amb la tasca docent.
•
Jornada d'Intercanvi d'Experiències Educatives, on s'exposen experiències dutes a
terme en centres educatius.
•
Xerrades informatives en la Facultat de Pedagogia de València dirigida a l'alumnat
d'Educació Social i a la Facultat de Magisteri d'Ontinyent, per a explicar les activitats de
voluntariat d'Escoles Solidàries.
•
Formant part del projecte de sensibilització d'Escoles Solidàries, s'han aplicat en
sis centres educatius la metodologia ANSCE (Avaluació del Nivell de Solidaritat als
Centres Educatius), elaborada per ES en col·laboració amb el Departament MIDE de la
Universitat de València.

Cooperació
Beques Solidàries 2014
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En 2014, el programa de Beques
Solidàries ha donat resposta, amb ajudes econòmiques, a les necessitats
educatives de 53 alumnes ( 24 dones i 29
homes) de les 11 comunitats que integren
el programa d'Escoles Solidàries en el
municipi d'Ixcan (Guatemala). D'estos
alumnes beneficiaris, 52 han superat
amb èxit els estudis del curs que havien
realitzat.

El resumen de resultats ha estat el
següent:
• 15 alumnes finalitzen el 3r. curs de
bàsic; 8 dones i 7 homes
• 22 alumnes finalitzen el 6é curs de
diversificat; 10 dones i 12 homes
• 16 alumnes continuen superant els
estudis de bàsic o diversificat
La mitjana de les qualificacions de
l'alumnat ha estat de 77,5 punts, superant la puntuació mínima exigida en
atorgar-la, que fou de 75 punts. A més,
tot l'alumnat beneficiari ha presentat
l'informe pel que fa a les 50 hores de
dedicació a la comunitat. AEN manifesta
la seua satisfacció pels resultats així com
per l'actuació responsable del comité del
PES local (Programa Escoles Solidàries),

de les famílies i de l'alumnat beneficiari
de les ajudes a l'estudi. Així mateix, la
resta de les activitats programades en el
projecte s'han realitzat satisfactòriament en un 95% del seu total.
Per donar suport a este programa al
llarg de l'any s'ha transferit a AEN la
quantitat de 15.895,75 € més 35,15 recuperats d'una beca retirada . S'han gestionat, per tant, 15.930,90 € , amb els quals
s'ha justificat en despeses de 2014 la
quantitat de 14.312,03 €, s'ha pagat
despeses pendents del 2013 per un total
de 1.350,30 € i queda un romanent de
268,58 € acumulable per a l'any 2015.
Pel que fa al projecte de beques per a
l'any 2015, les aportacions de famílies i
entitats que venen col·laborant han
estat de 15.948,26. El conveni signat amb
AEN per al 2015 és de 17.991,00 €, per la
qual cosa cal continuar buscant ajuda
econòmica difonent al nostre entorn el
programa de BEQUES SOLIDÀRIES A
L'ESTUDI.
Entre les 131 persones i entitats que han
feta aportacions a este programa s'hi
troben les següents comunitats educatives i AMPAs :

AMPAs:

CEIPs:

• CEIP 9 d'Octubre d'Alcasser,

• 9 d'Octubre, d'Alcasser.

• CEIP Baladre de Picanya,

• Benicadim de Beniarbeig.

• CEIP Bonavista d'Ontinyent,

• Lloma del Mas de Bétera.

• CEIP Miguel de Cervantes d'Elx,

• Verge del Remei de Castelló de
Rugat.

• CEIP Sant Josep de Calassanç d'Aielo
de Malferit
• IES PORÇONS d'Aielo de Malferit

• Claustre de professors del CEIP
Sant Josep de Calassanç d'Aielo de
Malferit.
A tothom, MOLTES GRÀCIES

Projectes a Guatemala
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Durant l'any 2014 hem donat continuïtat als diferents programes i projectes
iniciats els darrers anys, acompanyant a
les comunitats d'Ixcan, Guatemala, a
través de l'ONGD AEN (Associació
d'Educadors Nord occidentals).

Respecte al projecte Watan s'ha treballat per enfortir-lo. S'ha estudiat la possibilitat de poder implementar-lo amb
noves carreres, com la incorporació de
l'especialitat d'Educació Inclusiva en la
carrera de magisteri Infantil intercultural bilingue, i hem continuat recolzant a
l'equip Eyub' de la Universitat de València
per tal de dissenyar la fase IV del programa i presentar-la a la nova convocatòria
d'ajudes del seu Patronat Sud-Nord.
Pel que fa al Projecte del PES-PIEE
( P ro g r a m a d ' E s c o l e s S o l i d à r i e s –
Programa d'Intercanvi d'Experiències
Educatives), s'ha treballat per enfortir
els aspectes organitzatius propis, la
renovació de les juntes de les comunitats
i de la junta municipal. Les comunitats
han elaborat el seu POA anual i s'han
implementat una sèrie de micro projectes productius a cadascuna de les
seues 11 comunitats.
Respecte al PEI ( Projecte d'Educació
Inclusiva) que es va iniciar l'any 2013,
continua desenvolupant-se, a pesar de

les dificultats que suposa dur un programa com este en una zona de Guatemala
sense serveis. S'ha continuat amb els
diagnòstics de l'alumnat amb necessitat
educatives, prenent-se algunes de les
mesures d'atenció precises, com és la
dotació d'ulleres i algunes de les cadires
de rodes; s'està treballant amb l'atenció i
organització de les famílies afectades;
s'han diplomat 39 mestres en Educació
Inclusiva després d'un curs de 240 hores.
S'ha aconseguit que el Ministeri
d'Educació de Guatemala participe en el
programa i col·labore en la implementació del mateix, així com el Departament
de Salud de la zona, la municipalitat,
altres entitats locals i la Universitat
Nacional de Guatemala –USAC- que
recolza el diplomat i aportarà uns quants
universitaris en pràctiques perquè
col·laboren en els diagnòstics de
l'alumnat amb necessitats educatives.
També es va participar en el Projecte
d'emergència de la Comunitat de San
Antonio Chiquito com a conseqüència
de les fortes pluges i dels corriments de
terres. S'ha dut a terme la reparació de
tres aules en la Comunitat de Sta. Maria
Dolores davant la necessitat que tenien.
Tot açò no haguera estat possible
sense comptar amb el seguiment, gestió
i c o o r d i n a c i ó d 'A E N . E l p r o j e c t e

d'enfor timent d'esta associació de
mestres de la zona és fonamental per tal
d'aconseguir una sostenibilitat dels
diferents programes de millora de
l'Educació que es duen a la zona i que, a
poc a poc, va donant els seus fruits.
PROJECTE

EDUCACIÓ INCLUSIVA

IMPORT
TOTAL
CONVENI
PROJECTE

20.422,08

APORTACIÓ

Durant aquest any 2014 hem gestionat
i obtingut finançament per als següents
projectes:

APORTACIÓ ESCOLES SOLIDÀRIES

CONTRAPART

Finançat

Total 2014

20.422,08

4.732,08

6.232,08

6.230,31

6.230,31

7.994,64

12.544,62

468,00

468,00

468,00

150,00

150,00

150,00

FASE II¹

P. E.SOLIDÀRIES IXCAN

Fons propis

4.641,09

11.338,99²

4.085,00

Entitat

Ajuntament
Ontinyent³

1.500,00

7.300,00

Ajuntament
Bocairent

PIEE
ENFORTIMENT AEN⁴

6.230,31

16.554,73

900,00

3.649,98

Novessendes
Ajuntament
Betxi

REPARACIÓ AULES
S.MARIA DOLORES

WATAN
EpD COMUNITAT

16.537,64

5.967,80

Diputació⁵

10.569,84⁶

16.537,64

4.756,59

4.756,59

Aj. Sagunt

0,00

4.756,59

VALENCIANA
EpD SAGUNT
1 Període : juny -desembre 2014
2 Import valoritzat FASE I-b i Fase II-a
3 Pendent de pagament 2.042,50 €, anticipat per ES

4 Asociación Educadores Norocidental Ixcan (Guatemala)
5 Pendent de pagament 1.682,44 €
6 Materials i subministraments fungibles més despeses de personal (valoritzat)

A més s'han presentat altres 4 projectes a entitats públiques; 3 que ens han sigut aprovats, però denegada la seua subvenció per falta de recursos econòmics i un que esta en
tràmits.
Tot açò ha estat possible gràcies a les aportacions de persones associades, voluntaries i
simpatizants, i als centres que organitzen activitats escolars de solidaritat i canalitzen
les seues aportacions a cooperació mitjançant Escoles Solidàries .

CEIP BONAVISTA, ONTINYENT

497,00 €

CRA MONDUVER- SAFOR POTRIES

331,00 €

IES JAUME I ONTINYENT

775,84 €

COL·LEGI MARTÍ SOROLLA, VALÈNCIA

992,00 €

IES POU CLAR, ONTINYENT

176,00 €

CEIP LLUIS VIVES, ONTINYENT

396,22 €

CEIP GONZALVEZ VERA XATIVA

237,00 €

CEIP VERGE DEL REMEI, CASTELLO RUGAT

180,00 €

CEIP JOPSE ROMEU, SAGUNT

250,00 €

Memòria
Econòmica 2014
Recursos gestionats i la seua procedència:

A • Ingressos
Concepte

1
2
3
4
5
6
7
8

Donatius i activitats voluntariat
Quotes
PES (XarCES)
Beques
PIEE
Projectes
Interessos
Loteria
7

TOTAL

Pressupostat

7.000,00

Ingressat

% real
respecte
del
pressupost
3.638,00
51,97%

5.500,00
4.000,00
22.000,00
17.000,00
28.000,00
0,00
0,00

5.138,22
5.335,06
15.948,26
6.028,00
18.862,44
52,27
2.499,62

93,4%
133,37%
72,49%
35,45%
67,36%

83.500,00

57.501,87

68,86%

7 Sols es comptabilitza com a ingrés la diferència entre ingressos i despeses
(14.519,50-12.019,88=2.499,62)

Procedència
Institucions
públiques
Recursos privats
TOTAL

13.142,36

22,86 %

44.359,51
57.501,87

77,14 %

% De
l’ efectiu
ingressat
6,33%
8,94%
9,28%
27,74%
10,48%
32,80%
0,09%
4,35%

100 %

B • Despeses:
Concepte

1
2
3
4
5

Material difusió
PES (Guatemala)
Beques
PIEE (Formació)
Altres projectes de
cooperació i
sensibilització

Pressupostat

Despesa

2.000,00
7.300,00
24.700,00
17.000,00
23.800,00

431,02
7.080,20
14.814,42
6.230,31
33.708,71

6 Despeses
funcionament i
subministraments

3.700,00

2.055,37

7 Amortitzacions

0,00
5.000.00

303,00

83.500,00

64.623,03

8 Altres inversions
TOTAL

% real
respecte
del
pressupost
21,55%
98,3%
60,12%
36,64%
137,58%

55,55%

% sobre
despeses

0,67%
10,96%
22,92%
9,64%
52,16%

3,18%

0,47%

0,00
77,30%

100 %

C • Despeses: agrupament
per àrees

1
2
3
4

11.447,87
44.570,48
6.230,31
2.274,37

% sobre el
total
4,70 %
54,28
33,79
7,23

64.623,03

100 %

Import

Àrea

Incidència social
Cooperació
PIEE (Formació)
Funcionament, amortització

D • Resum econòmic 2014
Total ingressos⁸
Total pagaments
Diferència

57.501,82
64.623,03
-7.121,16

8 Pendent d'ingressar un total de 7.998,57 € corresponents a tres projectes subvencionats en 2014,

E • Comparatiu ingressos quinquenni 2010-2014

2010
1

Donatius

2

Quotes

3

PES (XarCES)

4

Beques

5

2011

2012

2013

2014

12.389,83

2.052,00

5.575,39

3.505,45

3.638,00

4.530,00

4.920,00

5.110,00

5.414,60

5.138,22

11.544,51

9.836,21

10.429,44

4.817,82

5.335,06

17.147,00

15.337,00

19.601,61

17.166,69

15.948,26

PIEE (Formació)

50.249,24

9.533,20

28.608,07

21.068,16

6.028,00

6

Projectes

14.788,00

4.704,19

32.957,31

11.242,12

18.862,44

7

Interessos

0,00

238,18

206, 02

134,13

52,27

8

Loteria

3.141,99

2.937,00

3.165,00

2.843,32

2.499,62

49.557,78 105.652,84

66.192,29

57.501,87

1

113.790,57

F • Comparatiu despeses quinquenni 2010-2014

2.010

2.011

2.012

2.013

2.013

1
2

Difusió
PES (Nicaragua/
Guatemala)

6.135,20
365,90

2.931,01
8.722,28

2.065,35
3.609,73

3.118,36
9.898,91

431,02
7.080,20

3
4
5
6
7

Beques
PIEE (Formació)
Cooperació
Funcionament
Amortitzacions

9.532,77
47.948,98
17.258,23
5.298,97
294,20

15.887,07
9.271,48
13.436,75
3.015,39
294,20

25.764,81
29.990,01
40.266,72
2.062,07
607,56

17.472,70
22.397,75
8.609,08
4.485,75
303,78

14.814,42
6.230,31
33.708,71
2.055,37
303,00

86.834,25

53.558,18 104.366,25

66.286,33

64.623,03

Auditoria interna

Pressupost 2015
A.- INGRESSOS
1

2
3
4

5
6
7
8

s
ie
r
à
id
l
o
S
s
Escole

Donatius i activitats voluntariat
1.1. Donatius
1.2. Activitats voluntariat
1.3. Cursos formació
Quotes
PES (XarCES)
Beques
4.1. Beques Secundària
4.2. Beques PEI
PIEE
Projectes
Interessos
Loteria3
TOTAL

5.800,00 €
2.800,00 €
2.500,00 €
500,00 €
5.200,00 €
4.500,00 €
17.000,00 €
16.000,00 €
1.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
2.500,00 €
70.000,00 €

B.- DESPESES
1
2
3

4
5

6
7
8
9

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

1.000,00 €
7.500,00 €
17.700,00 €
16.700,00 €
1.000,00 €
15.000,00 €

s
a
i
r
a
d
i
l
o
S
s
a
Escuel

23.800,00 €
1.800,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €
300,00 €
2.700,00 €
1.700,00 €
1.000,00 €
70.000,00 €

Memòria
gràfica
2015

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.

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 04046816V.

-

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

-

Formem part:
• Coordinadora Valenciana d'ONGD.
• Campanya d'Acció Mundial pel Dret a la Educació
• 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.

ries
Escoles Solidà

rias
Escuelas Solida

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

@escosolidaries

Si vas a llançar-me, utilitza les papereres. Però, millor,
FES.ME SERVIR O PASSA'M A UN'ALTRA PERSONA AMIGA.
Gràcies

