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PROPOSTA D’ACORD 

 

PUNT 9.  CONVENI AMB ESCOLES SOLIDARIES PER A UN PROGRAMA 

D’INTERCANVI DE PROFESSORAT DE LA RIBERA.  

 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, d’acord amb l’establert en els seus Estatuts té atribuïda 
com a competència pròpia la Promoció de l’ocupació, i cultura, desenvolupant a l’efecte diferents 
activitats, entre les que es troba la col·laboració amb diverses entitats sense ànim de lucre.  
 

2. La Mancomunitat de la Ribera Alta està agermanada amb diversos entitats locals de 
Centreamèrica, entre ells, amb la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (Guatemala, 
El Salvador i Honduras), amb la qual col·labora activament per a la promoció i desenvolupament 
d’aquest territori.  
La Mancomunidad Trinacional Río Lempa desenvolupa en el seu territori un Programa de 
ALFABETIZACIÓN para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (AlfaSAN). 
 

3. ESCOLES SOLIDÀRIES es una associació sense ànim de lucre que desenvolupa anualment 
un programa d’intercanvi estructurat de professorat de la Comunitat Valenciana en 
Centroamèrica, amb institucions educatives locals en període estiuenc.  
 

4. La Mancomunitat de la Ribera Alta, considera interessant el programa d’intercanvi educatiu 
que desenvolupa ESCOLES SOLIDARIES, considerant convenient que s’instrumente una 
convocatòria específica del programa d’intercanvi de professorat d’Escoles Solidàries dirigida a 
12 professors i professores docents residents en la comarca de la Ribera Alta, als efectes de que 
desenvolupen esta experiència en els territoris de la Mancomunitat Trinacional Fronteriza Río 
Lempa (Guatemala, El Salvador i Honduras). 
 

5. S’ha redactat el Conveni de col·laboració entre ESCOLES SOLIDARIES i la Mancomunitat 
de la Ribera Alta “Projecte d'Intercanvi d’Experiències Educatives/2020” que té per objecte el 
disseny, planificació i realització d'un Projecte d'Intercanvi d’Experiències Educatives fins a 12 
professors i professores a Amèrica Central per mitjà d'una convocatòria específica del programa 
anual d'intercanvi docent d'Escoles Solidàries, que tindrà com a destinatari el professorat resident 
en la Ribera Alta. 

A més de participar en el projecte d’intercanvi docent d’Escoles Solidàries, els professorat 
seleccionat col·laboraran i intercanviaran experiències dins del projecte de la Mancomunidad 
Trinacional Río Lempa denominat Programa de ALFABETIZACIÓN para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (AlfaSAN). 

6. El conveni s’establix per una durada d’un any prorrogable i  preveuen unes despeses a efectes 
de la seua implementació per part de la Mancomunitat.  
 

7. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, per a la sua elevació al Ple de la 
Mancomunitat, la següent proposta d’ACORD: 
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Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el conveni amb ESCOLES 
SOLIDARIES, “Projecte d'Intercanvi d’Experiències Educatives/2020”, amb l’objecte d’establir 
un marc de col·laboració i cooperació per a desenvolupar accions que resulten d’interès comú. 

A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni 
aprovat. 

Segon. Donar compte al plenari de la Mancomunitat en la propera sessió que es celebre. 

 
Alzira, novembre de 2019. 
El president 


