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Educació de qualitat i 
desenvolupament

dels països del Sud
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“L’educació és l’arma més poderosa per a canviar el 
món”, va dir Nelson Mandela. L’educació és, a més, 
part essencial del desenvolupament sostenible. És 
una de les eines més potents per a construir una so-
cietat més justa, pacífica i inclusiva.

L’educació pot aconseguir un canvi positiu en la vida 
de les persones, ocupant un paper clau en els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través 
de l’ODS 4.

Per això, gran part dels programes de les organitza-
cions que formen part d’Humana People to People es 
centren en garantir l’accés a una educació equitativa, 
inclusiva i de qualitat. Aquesta exposició mostra les 
línies mestres d’aquests projectes i alguns exemples 
concrets. I que tot això és possible gràcies als fons ge-
nerats amb la gestió de la roba usada.

Descripción

HUMANA I L’EDUCACIÓ
DE QUALITAT PER AL
DESENVOLUPAMENT

Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una 
ONGD que des del 1987 promou la protecció 
del medi ambient mitjançant la reutilització del 
tèxtil i duu a terme programes de cooperació al 
desenvolupament a l’Àfrica, Amèrica Llatina i 
l’Àsia així com d’ajuda local al territori més proper.

Aquests projectes són possibles gràcies als fons 
obtinguts amb la valorització de la roba usada 
donada pels ciutadans a través de més de 5.000 
contenidors distribuïts per tota Espanya. 

són els fons propis destinats per la Fundació 
entre el 2010 i el 2015 a projectes de 

cooperació al desenvolupament, en què 
l’educació n’és un element comú.

11,2 M€ 

www.humana-spain.org

Roba usada amb finalitat social
• Falconboard Blanc 16mm
• Plafó amb peanya imprès a una cara a tot color
• Midess: 100 x 200 cm
• 8 originals diferents

Característiques tècniques
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EDUCACIÓ DE QUALITAT
PER AL DESENVOLUPAMENT

Per Humana, l’educació és part essencial del 
desenvolupament sostenible. És una de les eines 
més poderoses per a construir una societat més 
justa, pacífica i inclusiva. 

L’educació pot aconseguir un canvi positiu en la 
vida de les persones, ocupant un paper clau als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
mitjançant l’ODS 4.

Per això, gran part dels programes de les 
organitzacions que formen part d’Humana People 
to People es centren en garantir l’accés a una 
educació equitativa, inclusiva i de qualitat.

Per una educació
equitativa i inclusiva

www.humana-spain.org

• Es una mostra de que es necessita un major 
número de professors qualificats, així com 
millors instal·lacions i materials per a assegurar 
un model educatiu de qualitat que promogui el 
progrés de les comunitats.

*Segons dades de la UNESCO (2015). Education for All Global Monitoring 
Report 2015. Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges.

• En països amb ingressos baixos o mitjans, han 
completat l’educació primària 20 milions de nens 
i nenes més que al 1999.

• Respecte al 1999, actualment hi ha 83 milions 
de nens i nenes més que estan escolaritzats.

Fites i reptes del futur
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Per a ser optimistes

• 250 milions* de menors no assoleixen els nivells 
mínims d’aprenentatge després de quatre anys 
d’educació, malgrat que hagin anat o vagin a 
escola.

www.humana-spain.org

EDUCACIÓ DE QUALITAT
PER AL DESENVOLUPAMENT

L’educació és una peça fonamental en la lluita 
contra la pobresa i a favor del desenvolupament 
de les comunitats.

El propòsit de les organitzacions que formen 
part d’Humana People to People és impulsar la 
formació, l’educació, la capacitació i el progrés de les 
comunitats dels països en vies de desenvolupament.

Humana treballa conjuntament amb els ministeris 
d’educació per a adaptar-hi els projectes a la 
realitat i al sistema educatiu de cada país.

El nostre compromís
amb l’educació

• Angola
• Botswana
• RD Congo
• Guinea Bissau
• Malawi
• Moçambic
• Namíbia
• Sud-àfrica
• Zàmbia
• Zimbabwe
• Xina
• Índia

Les organitzacions 
d’Humana People to 
People duen a terme 

projectes d’educació a:

www.humana-spain.org

EDUCACIÓ DE QUALITAT
PER AL DESENVOLUPAMENT

HUMANA I L’EDUCACIÓ
DE QUALITAT PER AL
DESENVOLUPAMENT

Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una 
ONGD que des del 1987 promou la protecció 
del medi ambient mitjançant la reutilització del 
tèxtil i duu a terme programes de cooperació al 
desenvolupament a l’Àfrica, Amèrica Llatina i 
l’Àsia així com d’ajuda local al territori més proper.

Aquests projectes són possibles gràcies als fons 
obtinguts amb la valorització de la roba usada 
donada pels ciutadans a través de més de 5.000 
contenidors distribuïts per tota Espanya. 

són els fons propis destinats per la Fundació 
entre el 2010 i el 2015 a projectes de 

cooperació al desenvolupament, en què 
l’educació n’és un element comú.

11,2 M€ 

www.humana-spain.org

Roba usada amb finalitat social
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Els centres d’educació infantil o centres de 
preescolar inicien als més petits en l’educació, 
dotant-los d’unes capacitats i hàbits que els 
resultaran molt útils en arribar a l’escola primària. 

Per això, Humana impulsa en països com 
Namíbia, Sud-àfrica o la Xina programes de 
desenvolupament de la primera infància, 
potenciant la formació de professors d’educació 
infantil. 

Preparar-se per entrar a l’escola

www.humana-spain.org

1.500 alumnes 
d’educació infantil assisteixen a les 64 

escoles de les províncies de Iunnan i 
Sixuan (Xina) amb el seu propi professorat, 

procedent de les comunitats locals. 

EDUCACIÓ DE QUALITAT
PER AL DESENVOLUPAMENT

Humana promou la capacitació de joves per a 
la seva incorporació al mercat laboral. Per això 
impulsa escoles de formació professional on hi 
aprenen un ofici amb el qual puguin aconseguir 
una feina. 

Aquestes escoles vocacionals imparteixen cursos 
sobre diferents àmbits: agricultura, construcció, 
energia solar, electricitat, aigua o comerç i gestió 
d’empreses. 

Aprendre un ofici per a
aconseguir una feina

www.humana-spain.org

1.266 estudiants 
s’han graduat a l’escola vocacional

de Bissorã (Guinea Bissau).

EDUCACIÓ DE QUALITAT
PER AL DESENVOLUPAMENT

Mai és tard per a aprendre

Aprendre a llegir, escriure, sumar i restar és 
fonamental per a promoure el desenvolupament 
de les persones i les comunitats.

Els projectes de desenvolupament agrícola i rural 
d’Humana inclouen classes per a adults en zones 
amb baixes taxes d’alfabetització.

Gràcies a això, els petits pagesos són capaços de 
realitzar un seguiment eficaç de la seva producció 
i de crear un pressupost familiar per a estalviar. 
També poden moure’s millor als mercats locals i 
optimitzar els seus recursos.

www.humana-spain.org

EDUCACIÓ DE QUALITAT
PER AL DESENVOLUPAMENT

Els socis d’Humana People to People gestionen 
56 Escoles de Professors del Futur (EPF) a l’Àfrica 
i l’Àsia, acreditades a nivell nacional. 

Les EPF promouen la formació de futurs docents 
i promouen el seu paper actiu en la comunitat; 
per això la seva formació inclou aspectes com la 
igualtat de gènere, l’apoderament de la dona, la 
salut i l’emprenedoria.

(9.000 són dones) s’han
graduat a les EPF.

25.000 professors 

Formar mestres, aposta de futur

www.humana-spain.org

EDUCACIÓ DE QUALITAT
PER AL DESENVOLUPAMENT
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C/ Aiguafreda, 12 | Polígon Industrial l’Ametlla Park | 08480 | L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) 
902 170 273 | info@humana-spain.org

www.humana-spain.org


