Un euro, llavor de solidaritat 2015
Per impulsar a Guatemala una escola inclusiva de l’alumnat indígena
amb necessitats educatives especials

Des d’Escola Valenciana ens presenten la 7a edició de la campanya “Un euro, llavor
de solidaritat”, que consisteix en fomentar la donació d’un euro per cada alumne/a
valencià a un fons destinat a l’ajuda humanitària i als drets humans, en especial dels
xiquets i de les xiquetes.
Escola Valenciana dedica la campanya “Un euro, llavor de solidaritat” 2015 a un
projecte de l’ONG valenciana Escoles Solidàries. Els puntals de cooperació d’aquesta
organització sense ànim de lucre es basen en projectes solidaris a parts del món on
l’educació dels xiquets i de les xiquetes no acaba de ser un dret bàsic fonamental.
Escoles Solidàries promou la transformació de les comunitats educatives, fomentant
l'educació en valors i compartint coneixements, experiències i recursos.
Enguany, la campanya creua l’oceà per aterrar a Ixcan, un municipi de Guatemala que
compta amb una població d'uns 100.000 habitants, dels quals més del 90% són
indígenes maies i el 60% té menys de 14 anys. El nivell d’analfabetisme és del 30%,
sobretot en dones. La població d’Ixcan viu en la pobresa i l’escolarització de tots els
xiquets i xiquetes no és una realitat, sobretot, per a aquells que tenen necessitats
especials.
A Guatemala només s’atén un 10% d’alumnes
amb necessitats especials, i dels que, el 80%
estan a les zones urbanes. Per tant, l’atenció
d’aquests alumnes en zones rurals com Ixcan
és pràcticament inexistent.
Els fons que es recullen en la campanya “Un
euro, llavor de solidaritat” 2015 serviran per a
desenvolupar un projecte de foment de l’escola
inclusiva a Ixcan. Els diners recaptats es
destinaran a dotar de cadires de rodes,
ulleres, àudios per a la sordesa i altres
aparells terapèutics per als xiquets i les
xiquetes que ho necessiten; s’emprendran
cursos de formació específica del professorat
i
es
realitzarà
una
campanya
de
conscienciació social sobre la importància de
potenciar
l’educació
d’alumnes
amb
necessitats especials.
En l’actualitat ja s’està treballant el projecte exitosament. S'han fet els primers
diagnòstics, un curs de 240 hores amb reconeixement oficial per al professorat en
exercici i campanyes de sensibilització social.
AL DESPATX TENIM UNA VIDRIOLA ON PODEU DEIXAR ELS DINERS.
US DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ, FEM ESCOLA SOLIDÀRIA.

