
Memòria 

 

Durant el mes d’agost de 2008 he dut a terme un projecte de cooperació 

internacional al Senegal, dins l’àmbit d’actuació de la FES (Fundació Escola 

Solidària). 

La FES disposa de molts projectes oberts arreu del món, tots ells dins l’àmbit de 

l’educació. El projecte amb el qual he col·laborat té lloc al Sam Sam, suburbi de 

la zona urbana del Dakar. L’activitat consta en unes colònies per aquells infants 

que no tenen possibilitat de tenir una experiència de lleure. Molts dels nens i 

nenes que participen en aquestes colònies són els mateixos que assisteixen a 

l’escola muntada per la mateixa ONG (Ékole Kalassans), no obstant, aquestes 

colònies són purament de lleure i obertes a tots els nens del barri. 

 

 

Imatge des de  

l’exterior  

d’una classe.  

 

 

 

Per causes externes a la organització, no es va poder dur a terme una única tanda 

de colònies de 20 dies, és per això que l’activitat es va dividir en: un casal diari a 

la mateixa escola i 10 dies de colònies a Ngarigne (casa de colònies senegalesa). 

El casal (del 5 al 14 d’agost) tenia una durada de 3 hores diàries (de les 3 de la 

tarda a les 6, aproximadament). Seguia un centre d’interès comú per a tots els 

grups d’edat el qual guiava les activitats dutes a terme a cada grup, en aquest cas 

el centre d’interès ha estat l’arbre, és per això que cada grup d’edat treballava un 

arbre determinat. Un dia de casal tenia la següent estructura: classe de cants 

(comuna a tot el casal), activitat per grups, activitat de cloenda i revisió del dia, 

cants finals i berenar. 

 



Les colònies a Ngarigne (del 16 al 25 

d’agost) seguien el mateix centre 

d’interès del casal, ja que la majoria 

de nens que van anar de colònies 

també van fer el casal. Tenen una 

estructura interna molt pautada i que 

els nens i monitors ja coneixien 

d’anys anteriors, un dia qualsevol té 

la següent organització: despertar-se, fer la pujada de bandera, esmorzar, classe 

de cants, activitat, dinar, serveis per la 

colònia (rentar plats, fer lavabos...), 

migdiada, activitat de tarda, classe 

d’esport, dutxa, reunió de grup, sopar i 

vetlla. Les activitats es duen a terme de 

manera independent en funció dels 

grups d’edat, a excepció de tres dies de 

les colònies on es duen a terme unes 

Olimpíades i competeixen tots els grups, i també excursions a la platja,... 

El grup de catalans que vam participar al projecte érem un total de 4. Les tasques 

desenvolupades al Sam Sam van ser: aportació de material escolar útil per dur a 

terme les colònies, suport pedagògic per preparar les colònies i dur-les a terme. 

De manera posterior, fer-ne ressò a les poblacions i institucions més pròximes a 

cada cooperant i proposar-ne una sensibilització social. 

L’equip de monitors senegalesos va ser molt nombrós, un total de 4-5 monitors 

per grup; tots ells tenien el títol de monitors 

i estaven formats en l’educació en lleure. 

L’equip estava dirigit per un director de la 

colònia i també un director pedagògic (el 

pèda). La nostra funció dins l’equip era 

d’ajuda i col·laboració en la programació 

de les colònies i també en el 

desenvolupament d’aquestes. 


