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1. PRESENTACIÓ

L’Associació Voluntària Educativa Shashamane (AVES), formada pels 

alumnes de 4t ESO B, va néixer amb l’objectiu de donar suport educatiu a les 

famílies més necessitades de la ciutat etíop Shashamane. 

Gràcies a l’esforç de tota la comunitat educativa, hem dut a terme un seguit 

d’activitats que han permès oferir una ajuda econòmica a la ONG amb qui 

activament hi cooperem, Llevant en marxa, així com a la Creu Roja. 



2. LOGOTIP

● Per què aquest logotip?

- Acrònim (Associació + Voluntària + Educativa + Shashamane).

- Color de la bandera d’Etiòpia.

- L’ocell representa la llibertat.



3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

● MISSIÓ

Donar suport educatiu a les famílies més necessitades d’Etiòpia. D’aquesta

manera promourem el desenvolupament integral de la comunitat i milloraran

les seves condicions de vida fortament condicionades per les mancances

en instal·lacions escolars tals com aules, biblioteques, laboratoris així com

la falta d’habitatges per als professors qui, a dia d’avui, han de dur a terme

grans esforços per desplaçar-se als distints centres educatius.



3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

● VISIÓ

Disminuir la pobresa per a tota Etiòpia mitjançant la promoció de l’educació,

fet que permetrà una atenció integral a aquestes famílies més desfavorides.

D’aquesta manera augmentarem la seva dignitat, polivalència i creativitat

elaborant un desenvolupament propi i sostenible fomentant altres àrees tals

com la de subministrament d’aigua potable.



3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

● VALORS

La nostra aspiració és reforçar les capacitats individuals pròpies de cada

individu, recolzant-se en una organització àgil, transparent, professional,

justa, solidària, eficient i amb resultats sostenibles tant a nivell social,

econòmic i ambiental, donant sempre protagonisme a la societat civil a

través d’una participació activa de la comunitat i institucions públiques.



4. ACTA DE CONSTITUCIÓ



5. ESTATUTS



6. TARGETA D’IDENTIFICACIÓ FISCAL 

● JA LA TENIM!

Un cop dut a terme la presentació, logotip,

missió, visió i valors, acta de constitució i

estatuts...

LA TARGETA ENS PERMET VENDRE 

ALS DIFERENTS MERCATS



7. ORGANIGRAMA

- Divisió per departaments

- Microsoft Office →



8. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

● CRONOLOGIA

DATA ESDEVENIMENT ACTIVITAT

17.1.20 Sant Sebastià Torneig de futbol, vòlei i ping-pong

21.2.20 Carnaval Venda de màscares i polseres

4.4.2020 Festival de Primavera Venda de productes i serveis

23.4.2020 Festa del llibre Venda de llibres i còmics de segona mà

25.4.2020 Torneig de pàdel I Torneig benèfic de pàdel

8.5.2020 Nit de l’art Venda de productes i serveis

Maig de 2020 Mercat solidari a Palma Venda de productes i serveis



SANT SEBASTIÀ. DIFUSIÓ

8. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS



SANT SEBASTIÀ. EL DIA D!

8. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS



SANT SEBASTIÀ. EL DIA D!

8. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS



CARNAVAL

8. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

“Cada producte duia associat un codi 

QR per a que les famílies veieren a on 

es destinaven els diners recaptats” 

(Llucia Cádiz) 

“A les polseres i collars els hi vàrem 

posar un codi QR que quan 

l'escaneges amb el mòbil t’entra 

directament a la plana web de l’ONG 

per si la gent volia més informació” 

(Álvaro Riera) 



I TORNEIG BENÈFIC DE PÀDEL. DIFUSIÓ

8. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS



I TORNEIG BENÈFIC DE PÀDEL. DIFUSIÓ

8. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS



I TORNEIG BENÈFIC DE PÀDEL. SÚPER EQUIP!

8. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

Esperem el nostre llegat 

del Torneig benèfic de 

pàdel perduri a les 

pròximes generacions i 

es pugui dur a terme en 

el proper curs escolar 

2020-21 ! 



9. BALANÇ DE SITUACIÓ

● BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL I FINAL

Balanç de situació AVES a 01.10.2019

46 46

0 46

0 46

0

0

46 0

0

0 0

46

46

PASSIU CORRENT

PASSIU NO CORRENT

Inversions financeres a ll/t

ACTIU CORRENT

Existències

ACTIU

ACTIU NO CORRENT

Immobilitzat intangible

PATRIMONI NET I PASSIU

PATRIMONI NET

Capital (aportació socis)

Immobilitzat material

Reserves

Resultat de l'exercici

Realitzable

Disponible

Caixa

Balanç de situació AVES a 04.05.2019

266 266

0 266

0 46

0 220

0

266 0

0

0 0

266

266 Caixa

Realitzable PASSIU CORRENT

Disponible

ACTIU CORRENT PASSIU NO CORRENT

Existències

Reserves

Immobilitzat material Resultat de l'exercici

Inversions financeres a ll/t

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET

Immobilitzat intangible Capital (aportació socis)



10. EL DIARI

● OBJECTIU DEL DIARI

Informar, setmana a setmana, de les novetats respecte a l’ONG.

Exemple:



11. CARTA A SHASHAMANE

Tito Hidalgo, 

reconegut pediatra 

cooperant de l’ONG 

Llevant en Marxa 

des de fa més de 

cinc anys.



12. LLIURAMENT DEL FINANÇAMENT 

Associació Voluntària Educativa Shashamane (AVES)

Col·legi CIDE (4t ESO B) ubicat a Palma de Mallorca 

266€ 

Llevant en Marxa i Creu Roja Covid-19 

13/05/2020 



13. VALORACIÓ DELS SOCIS

“Ens podem sentir ben orgullosos de la feina duta a terme tot i el maleit virus Covid-

19 que ens ha privat d’obtenir un major finançament a través d’activitats com la del 

torneig benèfic de pàdel i el mercat solidari” (Laura Canals)

“He après la importància de ser solidari” (Pablo Català)

“La nostra associació ha fet un molt bon treball tot que no ens ha estat possible 

finalitzar totes les activitats planificades per causa del Covid-19” (Sergio Folgueras)

“Estam molt contents d’haver complit amb la missió d’ajudar als nens i nenes de 

Shashamane” (Hugo González)



13. VALORACIÓ DELS SOCIS

“M’ha agradat molt l’experiència de gestionar una ONG amb la intenció de fer el bé. 

Per desgràcia, hi ha activitats que s’han cancel·lat i altres que s’han posposat com 

la del pàdel. Tot i així, hem recaptat doblers per donar-ho a Llevant en Marxa que 

de ben segur donarà suport escolar a les persones de Shashamane i a la Creu Roja 

que donarà suport als més perjudicats pel Covid-19” (David Martínez)

“Aquesta experiència única m’ha fet madurar ja que hem pogut ajudar als nens de 

Shashamane. Crec que tot l’esforç que hem realitzat tant els meus companys, el 

meu professor i jo, des de la primera assemblea convocada fins el dia d’avui que 

treballem des de casa, ha valgut la pena. Seguirem treballant dur, tot el que sigui 

necessari” (Ainhoa Sánchez)



14. AGRAÏMENTS

“Estem molt agraïts d’haver fet possible ajudar a gent que ho necessita. 

Tot i així, no seria possible si no hi hagués gent com nosaltres i institucions 

com Llevant en Marxa, la Creu Roja i el col·legi CIDE amb una mentalitat 

altruista” (Nayra Torres)  

“Personalment dono les gràcies a l’ONG Llevant en marxa, a la Creu Roja, 

al projecte ICAPE per haver donat l’oportunitat de poder gaudir d’una 

activitat diferent, al nostre professor Víctor per tot el que ens ha ajudat, 

ensenyat i animat al llarg de tot el projecte i, com no, als meus companys 

perquè ens hem esforçat per poder-ho fer lo millor possible” (Álvaro Riera)



14. AGRAÏMENTS

“Volia donar les gràcies tant als meus companys per ser 

capaços de dur a terme aquest projecte així com al CIDE ja 

que ha posat totes les eines que estaven al seu abast per a 

que aquest projecte es fes realitat. Sense oblidar al nostre 

professor pel seu esforç, dedicació i paciència així com per 

ajudar-nos sempre” (Cristina Pacheco)



GRÀCIES I FINS SEMPRE! 


