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GT Cooperación Internacional

PROXECTO TE CHWINQLAL de acompañamento
no proceso de asentamento da Comunidade Mam
Cajolá, formada por 267 familias indíxenas, na
súa maioría mulleres nais solteiras e viúvas, recentemente recolocadas no municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala
LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala
DATAS DO PROXECTO
2019-2021
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Garantir as condicións esenciais de gobernanza,
planificación territorial e resiliencia, con perspectiva
de xénero, pertinencia cultural e medioambiente, da
Comunidade Mam Cajolá, formada por 267 familias
indíxenas, na súa maioría mulleres nais solteiras e viúvas, recentemente recolocadas no municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
FINANCIADORES
Deputación da Coruña
COPARTES/COLABORADORES
ASIAPRODI
PERSOAS BENEFICIARIAS
769 directas, 7.840 indirectas
ORZAMENTO
Orzamento total: 39.887,49 €
Subvención Deputación A Coruña: 28.159,19 €

INFORMACIÓN ADICIONAL
Tras un longo proceso de xestión que durou oito anos,
267 familias indíxenas da etnia Mam en condicións de
alta vulnerabilidade lograron, en decembro de 2019, un
crédito do Fondo de Terras para a compra do Predio
Cuchumatanes, no municipio de Champerico en Guatemala, nacendo deste xeito a principios do ano 2020 a
Comunidade Mam Cajolá. Actualmente estas familias
están no proceso de recolocación e asentamento no
predio que non está rexistrado como un lugar poboado
e non conta con planificación, servizos básicos ou infraestruturas. As súas estruturas organizativas internas
son aínda incipientes.
O proxecto acoútase ás accciones que se consideran
de maior urxencia nesta primeira etapa de asentamento, atendendo por unha banda ás necesidades máis
inmediatas e, por outro, a aquelas que só se poden
facer nesta etapa inicial e que garantirán unhas bases
estables para o seu crecemento e desenvolvemento
comunitario. Concretamente céntrase na consolidación
de dous aspectos fundamentais para abordar a situación de crise humanitaria:
1. A construción dun módulo de sanitarios secos ecolóxicos que de servizo ao albergue comunitario para a
protección fronte a desastres e emerxencias.
2. Ter ao dispor da comunidade recursos loxísticos de
mobilidade e transporte para garantir a xestión eficaz e
de calidade da crise.
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GT Cooperación Internacional

PROXECTO QOKLEN TOJ XNAQ’TZB’IL (valor
á educación) de mellora das condicións de seis
escolas de educación primaria e preprimaria e un
Centro de Recursos para a Educación Inclusiva,
para proporcionar educación inclusiva de calidade ao alumnado con necesidades educativas
especiais, con enfoque de xénero e interculturalidad, no municipio de Champerico, Retalhuleu,
Guatemala
LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala
DATAS DO PROXECTO
2020-2022
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Contribuír a garantir unha educación inclusiva,
equitativa e de calidade e promover oportunidades de
aprendizaxe durante toda a vida para todos e todas no
municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
FINANCIADORES
Xunta de Galicia e Fundación Roviralta
COPARTES/COLABORADORES
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI
PERSOAS BENEFICIARIAS
1.468 persoas
ORZAMENTO
Orzamento total: 356.472,50 €
Subvención Xunta de Galicia 2021: 65.653,75 €

INFORMACIÓN ADICIONAL
O presente proxecto trata de abordar un sector da
educación en Guatemala que, aínda que está recolleito,
regulado e amparado polo marco legal e de dereitos,
foi sistematicamente desatendido, especialmente nas
áreas máis vulnerables do país. Trátase da educación
inclusiva.
Neste contexto, o proxecto que se presenta trata de
contribuír a impulsar a Política de Educación Inclusiva para a Poboación con Necesidades Educativas
Especiais con e sen Discapacidade do Ministerio de
Educación de Guatemala no municipio de Champerico, Retalhuleu; contribuíndo, deste xeito, ao logro do
obxectivo 4 dos ODS: Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade, e promover oportunidades
de aprendizaxe durante toda a vida para todos e todas.
Con cinco liñas de traballo que abordan a educación
inclusiva desde un enfoque multidimensional preténdese contribuír á integración, a educación e a mellora
da calidade de vida dun sector da poboación que se
atopa entre os máis vulnerables: as nenas e nenos,
maioritariamente indíxenas, con necesidades especiais
que proveñen de áreas rurais e familias con baixos
ingresos.
1. Fortalecer as capacidades do persoal docente das escolas participantes, para identificar e atender a nenas e
nenos con necesidades educativas especiais, no marco
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GRUPO DE TRABALLO

da educación inclusiva e de calidade, con enfoque de
xénero.
2. Fortalecer as capacidades da poboación comunitaria
(nais e pais de familia, autoridades comunitarias) para
a súa participación nos procesos de educación inclusiva impulsados nas escolas públicas das súas localidades.
3. Mellorar as actitudes e coñecementos nas nenas e
nenos que estudan nas escolas participantes, acerca da
inclusión da nenez con necesidades educativas especiais con énfase na equidade de xénero.

4. Mellorar as condicións en que as autoridades locais
do MINEDUC, Municipalidade de Champerico e o
Centro de Recursos para a Educación Inclusiva -CREIatenden a nenos e nenas con necesidades educativas
especiais con enfoque de xénero.
5. Construír no municipio de Champerico un Centro
de Recursos para a Educación Inclusiva (CREI) cunhas
instalacións axeitadas ás necesidades formativas, deseñado baixo criterios de seguridade, hixiene, confort, xénero, pertinencia cultural e sustentabilidade ambiental.
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GT Cooperación Internacional

PROXECTO Q’ AQ’ IQ’ (espírito vital) para garantir as condicións que permitan que a nenez e a
mocidade de dez escolas de educación primaria e
un instituto de educación secundaria de Retalhuleu, Guatemala, volvan ás aulas e a unha contorna
de aprendizaxe propicia que teña en conta a súa
saúde e o seu benestar psicosocial, tras o peche
dos centros educativos pola pandemia de COVID-19
LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala
DATAS DO PROXECTO
2021-2022
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Contribuír a garantir unha educación inclusiva,
equitativa e de calidade e promover oportunidades de
aprendizaxe durante toda a vida para todos e todas no
municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
COPARTES/COLABORADORES
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI
PERSOAS BENEFICIARIAS
1.770 persoas beneficiarias directas e 8.279 indirectas
ORZAMENTO
Orzamento total: 247.521,30 €
Subvención Xunta de Galicia 2021: 53.992,00 €

INFORMACIÓN ADICIONAL
A pandemia de COVID-19 tivo un gran impacto a todos os niveis no conxunto de Guatemala, sendo as súas
consecuencias no ámbito da educación particularmente preocupantes polos riscos que supón para un sector
da poboación moi vulnerable: a infancia. Esta situación
é especialmente dramática naquelas áreas rurais e
en poboacións indíxenas, onde aos graves problemas
estruturais existentes sumóuselle a crise xerada pola
COVID-19. Este é o caso das comunidades da área de
Retalhuleu, onde se expón o presente proxecto.
O Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC), do mesmo xeito que noutros lugares do mundo,
decidiu suspender as clases en marzo do ano 2020 e
poñer en marcha un plan de educación a distancia.
Este peche das aulas, tal e como indican os expertos
das Nacións Unidas, non só está a ocasionar déficits
educativos no alumnado, especialmente naquel que
non ten acceso á tecnoloxía, senón que tamén está a
ter repercusións sociais, psicolóxicas, sanitarias e económicas nas nenas, nenos e adolescentes.
O presente proxecto pretende abordar este problema e
contribuír a garantir un regreso seguro ás aulas nunha
contorna de aprendizaxe propicia que teña en conta a
súa saúde e o seu benestar psicosocial. Para iso exponse 3 liñas principais de intervención
1. Sensibilizar sobre a importancia da reinscripción do
alumnado no novo curso e informar acerca das condicións do regreso ás aulas no contexto da COVID 19.
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2. Implementar nos 10 centros de primaria e 1 centro
de secundaria un programa educativo de emerxencia
para o regreso ás clases presenciais que teña en conta a
saúde e o benestar psicosocial do alumnado no contexto da COVID-19
3. Garantir que os 10 centros de primaria e 1 centro
de secundaria contan con puntos de auga apropiados,
accesibles, seguros e saudables para todo o alumnado.

GT Cooperación Internacional

PROXECTO CHE CHWINQLAL (para a vida) para
a garantía das condicións esenciais de gobernanza, planificación territorial e resiliencia da Comunidade Mam Cajolá, formada por 267 familias
indíxenas, na súa maioría mulleres nais solteiras
e viúvas, recentemente recolocadas no municipio
de Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala
DATAS DO PROXECTO
2020-2022
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Garantir as condicións esenciais de gobernanza,
planificación territorial e resiliencia, con perspectiva
de xénero, pertinencia cultural e medioambiente, da
Comunidade Mam Cajolá, formada por 267 familias
indíxenas, na súa maioría mulleres nais solteiras e viúvas, recentemente recolocadas no municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
COPARTES/COLABORADORES
ASIAPRODI
PERSOAS BENEFICIARIAS
790 directas, 7.843 indirectas
ORZAMENTO
Orzamento total: 192.249,60 €
Subvención Xunta de Galicia 2021: 104.970,00 €

INFORMACIÓN ADICIONAL
Tras un longo proceso de xestión que durou oito anos,
267 familias indíxenas da etnia Mam en condicións de
alta vulnerabilidade lograron, en decembro de 2019, un
crédito do Fondo de Terras para a compra do Predio
Cuchumatanes, no municipio de Champerico en Guatemala, nacendo deste xeito a principios do ano 2020 a
Comunidade Mam Cajolá. Actualmente estas familias
están no proceso de recolocación e asentamento no
predio que non está rexistrado como un lugar poboado
e non conta con planificación, servizos básicos ou infraestruturas. As súas estruturas organizativas internas
son aínda incipientes.
O proxecto acoútase ás accciones que se consideran
de maior urxencia nesta primeira etapa de asentamento, atendendo por unha banda ás necesidades máis
inmediatas e, por outro, a aquelas que só se poden
facer nesta etapa inicial e que garantirán unhas bases
estables para o seu crecemento e desenvolvemento
comunitario. Centrándose por tanto en consolidar tres
aspectos fundamentais:
1. A organización e gobernanza da comunidade como
elemento que garante a viabilidade e a sustentabilidade da comunidade.
2. A planificación territorial e domiciliar como elemento que ten o seu máximo potencial nunha fase inicial
de asentamento mediante talleres ás familias sobre
a planificación domiciliar resiliente, saudable e con
pertinencia.
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3. A xestión de riscos como aspecto fundamental na
fase de asentamento, cando o descoñecemento da
contorna e a fraxilidade das construcións fan que a
vulnerabilidade da poboación sexa máxima coa identificación dos riscos presentes na comunidade e a
construción dun albergue para a protección fente a
desastres e emerxencias.

GT Cooperación Internacional

PROXECTO KLOB’L T’E YAB’ IL (prevención da
enfermidade) para garantir as condicións esenciais de resposta, en materia de gobernanza,
hábitat (auga e saneamento) e hixiene, fronte á
COVID-19, cunha visión de recuperación e impacto a longo prazo, na Comunidade Mam Cajolá,
formada por 267 familias indíxenas, na súa maioría nais solteiras e viúvas, do departamento de
Retalhuleu, Guatemala.
LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala
DATAS DO PROXECTO
2021-2022
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Contribuír a que os asentamentos humanos sexan
inclusivos, seguros, resilientes e sustentables no departamento de Retalhuleu, Guatemala, con especial
énfase naqueles con maioría de mulleres nais solteiras
e viúvas.
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
COPARTES/COLABORADORES
ASIAPRODI
PERSOAS BENEFICIARIAS
762 persoas
ORZAMENTO
Orzamento total: 198.539,40 €
Subvención Xunta de Galicia 2021: 69.992,00 €

INFORMACIÓN ADICIONAL
Tras un longo proceso de xestión que durou oito anos,
267 familias indíxenas da etnia Mam en condicións de
vulnerabilidade lograron, en decembro de 2019 e amparados legalmente polos Acordos de Paz, un crédito do
Fondo de Terras para a compra do Predio Cuchumatanes, no Departamento de Retalhuleu, en Guatemala,
nacendo deste xeito a principios do ano 2020 a Comunidade Mam Cajolá.
Ao longo do ano 2020 as familias foron desprazándose
e asentándose na comunidade. Con todo, chegan a
unha área que non está rexistrada como lugar poboado, sen planificación, servizos básicos, infraestruturas e cunhas estruturas organizativas incipientes e sen
experiencia. En marzo de 2020, a estas condicións de
precariedade que sofre o asentamento, sobreveu a pandemia global de COVID-19 xerando un novo escenario
e desprazando temporalmente as principais necesidades da comunidade.
O presente proxecto pretende afrontar este problema e
promover a garantir as condicións esenciais de resposta, en materia de gobernanza, hábitat (auga e saneamento) e hixiene, fronte á COVID-19, cunha visión de
recuperación e impacto a longo prazo. Para iso, exponse varias liñas de intervención:
1. Asesorar e acompañar ás estruturas de goberno
comunitarias en aspectos esenciais de gobernanza
relacionados coa xestión e a resposta fronte á situación
de pandemia por COVID-19
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2. Garantir o acceso a un punto de auga comunitaria
apropiada, accesible, seguro e saudable para toda a
poboación
3. Dispoñer para 25 familias ou fogares en situación de
maior vulnerabilidade un sanitario seco ecolóxico para
a adecuada xestión das excretas

GT Cooperación Internacional

PROXECTO NOJ de mellora da calidade educativa con pertinencia cultural e de xénero para a
garantía dos dereitos da nenez e a mocidade de
10 comunidades da área rural do municipio de
Champerico, en Guatemala.
DATAS DO PROXECTO
2019-2022
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Mellora da calidade educativa da nenez e a mocidade,
con especial incidencia na poboación vulnerable, e con
pertinencia cultural e de xénero para o exercicio da
cidadanía e a xeración dun pensamento crítico en estudantes de primaria, básico do Municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
FINANCIADORES
Generalitat Valenciana
COPARTES/COLABORADORES
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI
PERSOAS BENEFICIARIAS
2.036 persoas
ORZAMENTO TOTAL
Orzamento total: 560.530,44
Subvención Generalitat Valenciana: 446.517,34 €

INFORMACIÓN ADICIONAL
O proxecto intégrase dentro do Programa Educativo
Noj (Sabedoría) e á súa vez dá continuidade en materia
educativa a un Programa de Desenvolvemento Integral
(Oxlajuj Tz´ikin) promovido pola Cooperación Galega
e os municipios de Champerico e Retalhuleu desde o
ano 2008.
A intervención é froito da aprendizaxe adquirida en
anteriores fases do programa, e incorpora unha nova
liña de educación inclusiva. Estrutúrase en cinco
resultados, os catro primeiros relativos á compoñente
pedagóxica do proxecto e o último, relacionada coa
compoñente de infraestrutura:
1. Mellorada a calidade educativa nos niveis preprimaria, primaria e básico de 11 centros educativos de
10 comunidades, con énfase en comprensión lectora
e valores, con enfoque de xénero, interculturalidad e
protección do medio ambiente.
2. Mellorada a atención que proporciona o centro de
educación inclusiva do Municipio de Champerico
3. Fortalecidas as capacidades e actitudes das nais e
pais de familia para a súa participación activa en apoio
da educación dos seus fillos e fillas en 10 comunidades
de Champerico
4. Fortalecidas as capacidades de ASIAPRODI e a
poboación de 10 comunidades de Champerico para a
incidencia política orientada a esixir o cumprimento do
seu dereito á educación.
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5. O alumnado e o profesorado da escola de Vitorias
III e do centro de educación inclusiva de Champerico
dispoñen dunhas instalacións adecuadas ás necesidades educativas; deseñado baixo criterios de seguridade,
hixiene, confort, xénero, pertinencia cultural e sustentabilidade ambiental.

GT Cooperación Internacional

PROXECTO CHE CHWINQLAL (para a vida) para
a garantía das condicións esenciais de gobernanza, planificación territorial, saneamento ambiental e resiliencia da Comunidade Mam Cajolá,
formada por 267 familias indíxenas, na súa maioría mulleres nais solteiras e viúvas, recentemente
recolocadas no municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
DATAS DO PROXECTO
2021-2023
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Garantir as condicións esenciais de gobernanza, planificación territorial, saneamento ambiental e resiliencia, con perspectiva de xénero, pertinencia cultural e
medioambiente, da Comunidade Mam Cajolá, formada
por 267 familias indíxenas, na súa maioría mulleres
nais solteiras e viúvas, recentemente recolocadas no
municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
FINANCIADORES
Generalitat Valenciana
COPARTES/COLABORADORES
ASIAPRODI
PERSOAS BENEFICIARIAS
762 directas, 7.853 indirectas
ORZAMENTO TOTAL
Orzamento total: 505.704,60 €
Subvención Generalitat Valenciana: 398.905,00 €

INFORMACIÓN ADICIONAL
Tras un longo proceso de xestión que durou oito anos,
267 familias indíxenas da etnia Mam en condicións de
alta vulnerabilidade lograron, en decembro de 2019, un
crédito do Fondo de Terras para a compra do Predio
Cuchumatanes, no municipio de Champerico en Guatemala, nacendo deste xeito a principios do ano 2020 a
Comunidade Mam Cajolá. Actualmente estas familias
están no proceso de recolocación e asentamento no
predio que non está rexistrado como un lugar poboado
e non conta con planificación, servizos básicos ou infraestruturas. As súas estruturas organizativas internas
son aínda incipientes.
O proxecto acoútase ás accciones que se consideran
de maior urxencia nesta primeira etapa de asentamento, atendendo por unha banda ás necesidades máis
inmediatas e, por outro, a aquelas que só se poden
facer nesta etapa inicial e que garantirán unhas bases
estables para o seu crecemento e desenvolvemento comunitario. Centrándose por tanto en consolidar catro
aspectos fundamentais:
1. A organización e gobernanza da comunidade como
elemento que garante a viabilidade e a sustentabilidade da comunidade.
2. A planificación territorial como elemento que ten
o seu máximo potencial nunha fase inicial de asentamento mediante a construción duns modelos de vivendas mínimos seguros, saudables e con pertinencia que
se adapten ao contexto e sirvan como exemplo para
replicar polo resto das familias.
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3. A xestión de riscos como aspecto fundamental na
fase de asentamento, cando o descoñecemento da
contorna e a fraxilidade das construcións fan que a
vulnerabilidade da poboación sexa máxima coa identificación dos riscos presentes na comunidade e a
construción dun albergue para a protección fronte a
desastres e emerxencias.
4. O saneamento ambiental como a medida de maior
urxencia para garantir unhas condicións de salubridade mínima para a poboación desta comunidade coa
construción de sanitarios secos ecolóxicos.

GT Educación

PARTICIPAR PARA COIDAR

INFORMACIÓN ADICIONAL

Investigación - Acción - Formación para fortalecer a educación e integración do Dereito ao Hábitat en centros educativos de secundaria e entre
axentes multiplicadores clave en Galicia, fase 2

O proxecto é a segunda fase dun proceso que deseñamos en catro fases (cada unha comprende o curso
académico). Traballa a través de catro resultados con
distintas estratexias para deseñar materiais educativos e explorar procesos de investigacion-accion que
permitan definir e implementar un enfoque de Dereito
ao Hábitat digno e coidador en centros educativos de
secundaria.

LUGAR DO PROXECTO
A Coruña, España
DATAS DO PROXECTO
2020-2021
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Contribuír ao desenvolvemento dunha cidadanía
crítica e activa na defensa do Dereito ao Hábitat en
Galicia.
COLABORADORES
Universidade da Coruña e IES Ramón Menéndez Pidal
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
PERSOAS BENEFICIARIAS
500 persoas

Traballamos o marco do Dereito ao Hábitat e aterrámolo coa participación da comunidade educativa a
nivel micro nun IES. Ademais o proxecto xera, froito
das aprendizaxes e procesos que implementa, materiais
didacticos, aplicacións, ferramentas de comunicación
(podcast, vídeos formativos, unidades didácticas, unha
aplicación de mapeo colaborativo). Nas seguientes
fases seguirá producindo materiais para divulgar e
replicar a experiencia. Traballa a través de catro resultados coa poboación beneficiaria identificada e descrita anteriormente. Incorpora os enfoques ecosocial e
ecofeminista.

ORZAMENTO
Orzamento total: 38.895 €
Subvención Xunta de Galicia 2021: 20.991,00 €
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GT Educación

PARTICIPAR PARA COIDAR

INFORMACIÓN ADICIONAL

Investigación - Acción - Formación para fortalecer a educación e integración do Dereito ao Hábitat en centros educativos de secundaria e entre
axentes multiplicadores clave en Galicia
LUGAR DO PROXECTO
A Coruña, España
DATAS DO PROXECTO
2021-2022
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Contribuír ao desenvolvemento dunha cidadanía
crítica e activa na defensa do Dereito ao Hábitat en
Galicia.
COLABORADORES
Universidade da Coruña e IES Ramón Menéndez Pidal
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
PERSOAS BENEFICIARIAS
500 persoas
ORZAMENTO
Orzamento total: 39.329 €
Subvención Xunta de Galicia 2021: 13.931,60 €
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GT Educación para o Desenvolvemento

PROXECTOTERRA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Coordinación do ProxectoTERRA, a través do
convenio establecido entre ASF e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), segundo o
cal ASF será responsable de coordinar as actividades do devandito proxecto e dar mantemento
á súa páxina web e redes sociais, por medio de
prestación de servizos.

O ProxectoTERRA nace dunha iniciativa do COAG no
ano 2000 e a partir do ano 2018 ASF encárgase da súa
coordinación. Réxese por un convenio bianual (actualmente en vigor o de 2022-2023) existente entre o
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a Xunta de
Galicia, financiado por esta e a través da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Axencia
de Protección da Legalidade Urbanística.

LUGAR DO PROXECTO
Galicia, España
DATAS DO PROXECTO
2020-2021
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Formar, difundir e ampliar os coñecementos da poboación galega en temas relacionados coa ordenación,
planificación e intervencións das actividades humanas
sobre o territorio.
FINANCIADORES
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
da Xunta de Galicia, Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia.

Trátase dun proxecto de intervención educativa dirixido ás distintas etapas dá Educación Obrigatoria e de
Educación Infantil, co fin de contribuír a mellorar o coñecemento que ten a sociedade en Galicia sobre a súa
arquitectura e a súa identidade territorial. O proxecto
concrétase na elaboración de recursos educativos sobre
arquitectura, territorio, paisaxe, urbanismo e Dereito
ao Hábitat, así como na súa difusión, en actividades
complementarias á programación docente, que versan
sobre as temáticas citadas e que se realizan co alumnado dos centros educativos, e na formación do profesorado correspondente en todos aqueles ámbitos do
coñecemento necesarios para tales remates.

PERSOAS BENEFICIARIAS
Alumnado e profesorado das etapas de Educación
Obrigatoria e Educación Infantil
ORZAMENTO
Orzamento total: 355.555,00 €
Orzamento coordinación ASF: 20.235,74 €
15

GT Educación para o Desenvolvemento

PROXECTO FAROS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Educación inclusiva e participativa a través do
xogo e a creatividade no patio do CEIP Zalaeta

A actividade consistiu no deseño e transformación do
patio do CEIP Zalaeta. Para elo contouse cun diagnóstico elaborado por ASF e os aportes e requisitos
explicitados tanto por parte da dirección do centro
como das familias implicadas na ANPA en base as
súas necesidades, recursos e dispoñibilidades. Non foi
posible traballar con alumnado de forma directa na
súa experiencia vivencial do seu espazo de lecer polas
restriccións debidas á COVID-19.

LUGAR DO PROXECTO
Galicia, España
DATAS DO PROXECTO
2021
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Reequilibrar as tres áreas que habitualmente son
identificadas na bibliografía especializada de transformación de patios: área de tranquilidade e intimidade
(área tranquila), área de movemento e psicomotricidade (área activa) e área de experimentación ou contacto
coa natureza (área semiactiva), do patio de recreo do
CEIP Zalaeta.
FINANCIADORES
ANPA Berbiriana do CEIP Zalaeta

Realizáronse tres actuacións que complementan e melloran o patio actual:
1. Pintado de xogos no chan coa temática “Ruta dos
faros”
2. Diagnóstico participativo
3. Reequilibrio do espazo engadindo un área de tranquilidade e experimentación.

PERSOAS BENEFICIARIAS
Alumnado e profesorado do CEIP Zalaeta
ORZAMENTO
Orzamento total: 3.630 €
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GT Voluntariado e Formación

PROXECTO DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN ADICIONAL

Xestión do voluntariado de Arquitectura Sen
Fronteiras - Galicia con incidencia nos coidados,
na formación e na comunicación

Dando continuidade a procesos de xestión do voluntariado e mellora do funcionamento interorganizacional
xa iniciados en 2012, este proxecto abarca as necesidades dunha organización que pola súa propia natureza
continuamente require nutrientes para realizar o seu
traballo: sensibilización e fomento da participación
activa, formación continua e vivencia voluntaria nun
marco de coidados que facilite a aprendizaxe e o crecemento persoal.

DATAS DO PROXECTO
2021
OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Elevar a conciencia e compromiso da sociedade galega
coa participación solidaria de carácter voluntario, e
mellorar os resultados dos proxectos de ASF e da divulgación do Dereito ao Hábitat.
Fortalecer as capacidades da estrutura organizativa e
facilitar o crecemento persoal e profesional do voluntariado que forma ASF-Galicia.
FINANCIADORES
Xunta de Galicia.
PERSOAS BENEFICIARIAS
Voluntariado de Arquitectura Sen Fronteiras (30 persoas)
ORZAMENTO
Orzamento total: 4.967,99 €
Subvención Xunta de Galicia: 1.477,46 €
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