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Número de voluntaris/es: 6 

Dates i temporalitat: 30 dies de Juliol 

Breu descripció: A la població d’Abancay, a 4h de Cuzco, trobem una de les escoles de La Salle que 

té oferta educativa a tots els cicles des d’Infantil a Secundaria. El projecte consisteix en donar 

suport a l’escola d’educació especial que hi ha al mateix centre. El grup motivarà activitats per als 

infants i joves del centre, i donarà suport a d’altres tasques educatives. A més, es faran algunes 

activitats amb els joves que participen del projecte de campanya de prevenció que es realitza a 5 

centres educatius del Perú. 
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Número de voluntaris/es: 4 -6 

Dates i temporalitat:  15 dies de la segona quinzena de juliol 

Breu descripció: L’equip de PROIDE Campus realitza des de fa 6 anys intervencions tecnològiques 

als Andes peruans, dins del Projecte Urubamba. Aquest projecte actua amb l'objectiu de crear 

entorns socioeducatius inclusius a les escoles de les comunitats rurals del Valle Sagrado a través 

de l'ús de la tecnologia digital. Al mateix temps, l’arquitectura sostenible està començant també 

a ser incorporada en aquest projecte. Malgrat tot, la diversitat d’especialitats professionals del 

voluntariat està fent cada cop més ric aquest projecte d’estiu, pel que convé seguir diversificant 

la intervenció sobre les comunitats rurals.  
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Número de voluntaris/es: 4-8 

Dates i temporalitat: 30 dies d’agost 

Breu descripció: Guatemala concentra bona part de les agressions al territori i a les comunitats 

indígenes que es donen a Amèrica Llatina, degut a l’alta concentració de recursos naturals 

existents. El projecte consisteix, primerament, en conèixer projectes innovadors de bones 

pràctiques que es realitzen arreu del país, i alguns altres on les comunitats pateixen l’amenaça de 

les transnacionals, per descobrir-hi en tots ells la forma com la població resisteix i reivindica la 

definició del seu propi futur. El projecte, a banda de la descoberta, també inclou la participació i 

arranjament d’algunes escoles rurals de la humil Zona Reina del Departament del Quiché.   
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Número de voluntaris/es: 4-8 

Dates i temporalitat:  30 dies d’agost 

Breu descripció: Una escola rural i aïllada de l’interior de l’illa, en una escola regentada per les 

Germanes Guadalupanes de La Salle. Elles, porten l’educació als llocs més remots i es fa molt 

necessària la presència de voluntariat per contribuir en projectes educatius, de construcció, i 

d’atenció en el lleure.   
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Número de voluntaris/es: 4 

Dates i temporalitat:  30 dies d’agost 

Breu descripció: Concretament a Saïda, al sud de Beirut, l’escola de reforç que els Germans 

maristes i lasal.lians han acondicionat, vol que el dret a l’educació es faci amb garanties d’èxit per 

a un alumnat sirià que el procés traumàtic de la guerra i l’exili els ha privat de mantenir els nivells 

educatius adequats per incorporar-se a l’escola pública libanesa. S’intentarà comptar amb 

persones de màxima confiança de l’entitat per consolidar la presència regular de voluntariat en 

aquest indret. La missió del voluntariat consistirà en actuar com a monitor/a en el casal d’estiu 

que es crea. 


