MISSIÓ A SANTA MARÍA CAHABÓN
ALTA VERAPAZ – GUATEMALA
Agost 2016

DADES GENERALS DEL VOLUNTARIAT





Dates: 30 de juliol – 31 d’agost del 2016.
Localització: Santa María Cahabón, Alta Verapaz (Guatemala).
Organització promotora: Dominicas de la Anunciata.
Missió: Reforç escolar a Misión Santo Domingo -Santa María Cahabón, A.V.

SANTA MARÍA CAHABÓN I EL CENTRO EDUCATIVO MISIÓN SANTO DOMINGO
Durant el mes d’agost, juntament amb una noia de nacionalitat anglesa, vam realitzar un
voluntariat enfocat al reforç escolar al Centro Educativo Misión Santo Domingo al municipi
de Santa María Cahabón.


Santa María Cahabón és un municipi ubicat dins del departament d’Alta Verapaz
(Guatemala), que compta amb una població aproximada d’uns 30.000 habitants en una
extensió de 1400 km quadrats. El municipi disposa d’Ajuntament, hospital, un gran
nombre de comerços, vàries escoles...i alhora, d’un gran nombre d’aldees repartides
pel territori municipal, en les quals la seva població jove significa una gran proporció
de l’alumnat de la Misión Santo Domingo.



El Centro Educativo Misión Santo Domingo és un centre educatiu i un internat
promogut per les Dominicas de l’Anunciata, que des de l’any 1985 ofereix

una

formació integral als i a les joves de l’{rea rural del municipi de Santa María Cahabón
que disposen de pocs recursos. Actualment, el centre compta amb un total aproximat
de 200 alumnes, tant nois com noies. No obstant, 90 dels quals són noies joves que, per
motius de residir a una gran distància en relació al nucli urbà del municipi, viuen
durant tot el curs escolar al centre per tal de poder accedir a l’educació que s’ofereix.
La totalitat dels alumnes del centre, que comprenen les edats d’entre els 11 i els 22
anys, es reparteixen en funció del nivell educatiu individual en un total de 7 classes
(Primer Bàsic A-B-C, Segon Bàsic A-B i Tercer Bàsic A-B) i atenen a les diverses classes
classes de dilluns a divendres, impartides des de les 13:30h fins les 18:30h.

Vistes des de l’entrada del centre

Edifici de l’internat on viuen les joves

ACTIVITATS DE REFORÇ ESCOLAR REALITZADES AMB ELS I LES ALUMNES
DEL CENTRO EDUCATIVO MISIÓN SANTO DOMINGO


Prèviament a l’inici de les activitats vam
mantenir una xerrada i una posada en comú amb la
directora del centre, entorn a les activitats que
plantej{vem realitzar. Alhora vam establir l’horari
de les mateixes i vam acordar dividir el grup
d’alumnes entre les joves internes (que residien al

Germanes Dominicas de Cahabón

centre) i els i les joves que externs (que no residien al centre).
Des de la direcció del centre se’ns va demanar incidir en alguns temes, els quals vam
treballar, i tanmateix, a través de la observació quotidiana dels alumnes i les alumnes
que vam poder realitzar, van exposar un seguit de propostes d’activitats al personal
docent que els van semblar interessants.



Els horaris per grups van quedar establerts de la següent manera: per una banda,
els dilluns, dimecres i divendres assistien els i les alumnes “externs”, separats per
cursos, des de les 08:00h fins les 11:00h. I per altra banda, els dimarts, dijous,
dissabtes i diumenges assistien les alumnes “internes”, separades per cursos, des de
les 08:00h fins les 11:00h els dimarts; i de 10:30 a 12:00 (tot el grup) i de 15:00h a
18:00h el dissabte i els diumenge (separades per cursos).

Classe amb les noies internes



Classe amb els noies i les noies externs

Pel que fa a les activitats realitzades, vam dividir les activitats per setmanes i vam
treballar els temes que havíem comentat amb les Germanes i el personal docent del
centre:


Treballar temes d’expressió oral a través de la presentació personal, de
tècniques d’expressió oral i de l’activitat de “L’arbre de la vida” que consistia
en plasmar en un paper els aspectes de passat-present-futur de cada alumne/a.



Realitzar diverses sessions sobre tècniques d’estudi.



Reforçar l’ortografia i la comprensió lectora dels alumnes.



Reforçar l’idioma anglès, juntament amb la professora de l’assignatura, a
través de diverses cançons adaptades als diversos nivells.



Realitzar activitats entorn del rellotge i de la lectura de les hores.



Dedicar un gran nombre de classes a qüestions de geografia mundial i realitzar
una activitat individualitzada per a cada alumna entorn el país que havien
escollit i que posteriorment havien d’exposar davant de tot el grup.



Incidir en temes de drogoaddiccions, per petició de la directora del centre,
passant imatges i vídeos, responent a les qüestions que els alumnes
exposessin, i plantejant-los la realització d’escenificacions sobre el tema.



I en algunes altres estones, realitzar alguns jocs per tal de reforçar la cohesió
del grup classe.



Finalment, l’últim dia, vam demanar a tots els alumnes que ens entreguessin
un dossier en el que es pogués observar i avaluar el treball que havien estat
realitzant al llarg de tot el mes d’agost.

Activitat de”L’arbre de la vida”

Escenificacions

Treballs de comprensió lectora

Classe de geografía

