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CASAL D’ESTIU PER A INFANTS D’AFANOUR (TINGHIR), MARROC. 

ALKARIA 2016 

 Localització del projecte: Marroc, regió Afanour, Tinghir.  

 Període d’acció: 08/08/2016 al 13/08/2016. 

 Objectius:  

1. Primer contacte amb els possibles futurs monitors voluntaris del casal 

d’Afanour. Trobada al nostre allotjament, càmping de la Vall del Todra.   

2. Motivar a més joves voluntaris locals per a què realitzin i s’impliquin 

com a monitor del casal d’Afanour, i s’integrin en l’organització i la 

planificació de les activitats. 

3. Familiarització amb la zona, els recursos i la població per part dels 

voluntaris catalans d’Alkaria.  

4. Segon contacte amb tots els monitors joves voluntaris locals, a 

l’escola d’Afanour. (Presentació de tots els monitors, divisió mixta de 

monitors voluntaris catalans i locals per grups d’infants: petits, mitjans i 

grans, reunió de cada grup per a realitzar la programació diària de les 

activitats que es duran a terme durant l’escola d’estiu, pluja d’idees). 

5. Presentació i familiarització de nous materials, tant per als infants com 

per als monitors locals. Presentació de l’utilització dels materials i 

demostració durant el casal a través d’activitats de lleure i esport. 

6. Compartir coneixements i metodologies educatives. 

7. Oferir formació pràctica en lleure als joves monitors d’Afanour.  

8. Fomentar la seva participació i les seves iniciatives.  

9. Trencar barreres entre els dos sexes, tant entre els infants com entre 

els joves.  

10. Fomentar l’intercanvi entre la cultura catalana i la cultura amazigh.  

 



 Activitats realitzades durant l’escola d’estiu:   

 

L’horari de l’escola d’estiu va ser de dilluns a dissabte de 9.00 a 13.00h. 

El casal es va dividir en 3 grups, segons edat:  

- Petits (3-5 anys)  

- Mitjans (6-8 anys)  

- Grans (9-14 anys)  

Cada grup tenia 2 monitors voluntaris catalans i 2 monitors voluntaris 

locals. El meu grup d’infants era el dels petits. Estava format per 2 

monitores catalanes i 3 monitors locals (un dels quals sap català i per 

tant, la comunicació va ser molt bona). 

A continuació, explicaré la meva funció com a monitora voluntària durant 

aquells dies d’escola d’estiu. Ho exposaré diàriament, tot fent una breu 

explicació del que vam fer cada dia.  

 

- Dia 1: Presentació dels monitors voluntaris catalans i locals als infants 

d’Afanour, en forma de joc i dança, tots junts (petits, mitjans i grans). 

Separació per grups. Taller: targeta personal. Cada infant escriu el seu 

nom i decora la seva targeta on cada dia la durà penjada al coll. 

Finalment, jocs d’aigua a la piscina inflable col·locada al pati de l’escola. 

Recollida dels infants (pares/mares, germans, cosins, veïns...) 

 

 

 



- Dia 2: Inici amb cançons i dances grupals (sempre iniciem el casal fent 

activitats tots junts). Separació per grups, cada grup a la seva respectiva 

aula o zona de joc. Cançons infantils i jocs tradicionals.  

Taller: mural en amazigh “Marhba” (benvinguts), els infants decoren les 

lletres (que anteriorment han fet el grup dels grans) amb diferents 

materials (retoladors, ceres, pintura i  gomets). Finalment, jocs d’aigua 

amb globus i a la piscina inflable. Recollida dels infants (pares/mares, 

germans, cosins, veïns...) 

 

- Dia 3: Inici amb ball i jocs grupals. Separació dels grups, els petits fem 

jocs típics i cançons infantils de cultura catalana i amazigh.  

Taller: manualitats amb fang i dibuix lliure. Deixem que els infants 

experimentin amb el fang i utilitzin la seva imaginació. Finalment, jocs 

d’aigua i piscina inflable. Recollida dels infants (pares/mares, germans, 

cosins, veïns...) 



 

- Dia 4: Jocs grupals i cançons típiques de la cultura amazigh. Separació 

dels grups. Taller: acabem de decorar la pancarta “Imzan Afanour” 

(Visca Afanour), que utilitzarem a la rua de l’últim dia de casal (la 

decorem amb pintura, ceres, retoladors...). Fem maraques per la rua, on 

els infants decoren amb gomets i retoladors els rotlles de paper wc i les 

ampolles de plàstic (que anteriorment els hi haurem donat a cada un 

d’ells), seran els instruments musicals per la rua. S’ompliran de pedretes 

i les tancarem, de manera que els nens/es d’Afanour podràn fer soroll. 

Jocs d’aigua a la piscina inflable. Recollida dels infants (pares/mares, 

germans, cosins, veïns...) 

 

 

 

 

 



 

- Dia 5: Cançons i jocs en grup. Fem una gimcana (preparada 

anteriorment pels monitors) per tota la zona de l’escola, dividint els 

infants en 5 grups mixtes. Finalment, jocs d’aigua a la piscina inflable. 

Recollida dels infants (pares/mares, germans, cosins, veïns...) 

 

 

 

- Últim dia: Iniciem el matí pintant les cares dels infants. Repartim els 

seus instruments musicals que han fet el dia anterior, preparem la 

pancarta i sortim tots junts al poble a començar la rua. Cridant “Imzan 

Afanour”, “Visca Afanour”, cantant i fent soroll, la gent del poble observa 

sorpresa i fins i tot surten de la seva llar per a repartir menjar i aigua per 

als nens/es. (1h i 30min aprox. de durada). Tornada a l’escola.  

Comiat amb els infants, familiars, amics i monitors d’Afanour, fent balls i 

cançons en rotllana.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultat final de l’escola d’estiu: Molt satisfactori. Assistència d’una 

mitjana de 80 infants i uns 7 voluntaris locals cada dia. Tant alumnes, 

com familiars, com monitors locals i catalans, han/hem viscut aquests 

dies del casal amb molta emoció, entusiasme, implicació, i il·lusió... Ens 

emportem tota una barreja de sensacions positives d’aquesta gran 

experiència tant enriquidora viscuda tots junts.  

 

 

 

 

Roser Oliver Crespo 

 
Voluntària ONG Alkaria 


