Assoc. Cat. de Solidaritat i Cooperació
Internacional pel Desenvolupament.
G-63811939

COORDINACIÓ 2on CASAL DE LLEURE PER A INFANTS A LA ZONA DEL
TOUDGHA, TINGHIR. ALKARIA 2016





Localització del projecte: Toudgha, Tinghir ( Sud-est del Marroc)



Període d’acció: 06/08/2016 al 13/08/2016.

Objectius proposats:
1. Mantenir els voluntaris de l’any anterior o identificar-ne de possibles nous voluntaris
joves locals, per a integrar-los en l’organització i planificació d’activitats del casal.
2. Familiaritzar-se amb la zona, els recursos i la població per part dels nous voluntaris
catalans d’AlKaria.
3. Oferir formació pràctica (no formal) sobre activitats d’oci als voluntaris de la contrapart
de la regió del Toudgha fomentant l’integració entre gèneres.
4. Presentació i familiarització de nous materials, tant per als infants assistents al casal de
lleure com pels monitors locals. (Materials: retoladors, colors de fusta, plastilina,
pintures de colors, ceres, cartolines de colors, fulls en blanc, gomets, pilotes, material de
circ, piscines inflables, paracaigudes de colors, etc….).
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5. Compartir coneixements i metodologies educatives i aprofitar de l’intercanvi cultural
entre ambdues cultures (amazigh-catalana).
6. Aconseguir la màxima participació dels pares i/o familiars dels infants en algunes
activitats realitzades a l’esplai per fomentar la cohesió i unitat, sense discriminar l’escola
de lleure com a quelcom només per a infants.



Activitats realitzades durant el període del qual s’informa:
Dia 1 i 2- 06/08/2016 i 07/08/2016:

-

Visita a l’escola de la zona de Toudgha cedida per la contrapart per tal d’analitzar i conèixer
bé l’espai on es treballarà (Lycée du Toudgha ).

-

Reunions amb la contrapart .

-

Formació de grups per al casal, dividit en petits, mitjans i grans. Amb 14 monitors catalans i
al voltant d’uns 10 locals (variaven segons el dia).

-

Per grups: jocs de coneixença per als monitors, primer contacte, intercanvi d’opinions,
presentacions.

-

Per grups: Presentació dels materials a través de jocs, organització d’activitats i/o jocs de tot
l’esplai.
Dia 3 fins el dia 8 - 08/08/2016 i 13/08/2016:
o Matins de 9.30 a 13.30 hores:

Dur a terme el casal de lleure cada dia amb les activitats corresponents, sempre dividits per
grups (petits,mitjans i grans).
Es començaven les activitats a l’aire lliure (camp de futbol, pati interior) i quan pujava la calor
per grups es dividien a aules.
De 11 a 11.30 es donava l’esmorzar (cous cous, té, galetes... elaborat per la contrapart) tant per
a nens com per a monitors.
Tancament diari del casal amb accés a les piscines inflables, globus d’aigua i mànegues d’aigua.
L’últim dia va constar d’una rua pel poble amb els nens, instruments musicals construïts per ells,
cants, danses, etc.
o Tardes:
Organització d’excursions per la zona amb tots els monitors (catalans i amazighs) per tal de fer
pinya i coneixes més dia a dia, degut a la curta durada del casal.
L’últim dia la contrapart ens va preparar una gran festa de comiat amb concerts, balls, regals,
amb els familiars dels infants i molta gent de públic, de la zona.
2
AlKaria ONG per al Desenvolupament



Imatges realització activitats de lleure al casal:
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Imatges de la rua pel poblat:
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Imatges de la festa de cloenda:



Futur a Toudgha:

a) Continuació del casal d’estiu a la zona pel seu propi peu, amb espais cedits i sense necessitats
d’ajut en l’organització- gestió per part dels voluntaris catalans.
b) Enviament continu de material per tal de poder seguir fent tant activitats de lleure, com amb
uns objectius més educatius. Aprofitament durant l’any d’aquest material que ja coneixen.


Conclusions del projecte:
Resultats molt satisfactoris ja que al ser el segon any amb aquesta acció i en aquesta zona,
els joves de la contrapart ja sabien a què anaven i aquest any els vam trobar realment
motivats i preparats per tal de dur-ho a terme sols. S’organitzaven molt bé i tenien molt
bones idees i iniciatives.
Mireia Oliver Crespo, coordinadora voluntària casal
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