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

CASAL PER A NENS I NENES A BONCONTO, SENEGAL. ALKARIA 2015 

 Localització del projecte: Senegal, regió Kolda, Bonconto, Koundara-Kaba. 

 Període d’acció: 12/08/2015 al 18/08/2015. 

 Objectius proposats: 

1. Primer contacte amb els professors de l’escola de Koundara-Kaba, a la 
comuna rural de Bonconto. 

2. Identificar possibles voluntaris joves locals per a integrar-los en 
l’organització i planificació d’activitats del casal. 

3. Familiaritzar-se amb la zona, els recursos i la població per part dels 
voluntaris catalans d’Alkaria. 

4. Oferir formació pràctica (no formal)sobre activitats d’oci als professors i 
alumnes de l’escola primària de la regió, fomentant l’integració entre 
gèneres. 

5. Presentació i familiarització de nous materials, tant per als infants de la 
comuna rural com per als mestres. Presentació de l’ús dels materials amb 
enfocament didàctic i educatiu i demostració durant l’esplai a través 
d’activitats de lleure i esport.  (Materials: retoladors, colors de fusta, 
plastilina, pintures de colors, ceres, cartolines de colors, fulls en blanc, 
gomets, pilotes, material de circ, etc….). 

6. Compartir coneixements i metodologies educatives i aprofitar de 
l’intercanvi cultural entre ambdues cultures (pulaar-catalana).  

 Activitats realitzades i resultats obtinguts durant el període del qual 
s’informa: 

Activitat 1: Reunió amb Ibrahima Diao (Bonconto) i Amadou Baldé (director de 
l’escola de Koundara-Kaba) per a introduir-los el projecte de casal i comptar amb la 
participació dels professors i dels alumnes de l’escola durant els dies del casal. 
Resultat: SATISFACTORI. 

Activitat 2: Visita de la comuna rural de Bonconto i de l’escola de Koundaa-Kaba per 
part del coordinador general d’Alkaria, Xavi Barreda, la presidenta, Mariona Rabasa, i 
la coordinadora del projecte, Alícia Carreras. Presentació oficial de la proposta 
d’activitats del casal a la població. Resultat: SATISFATORI.  

http://www.alkaria.org/
https://www.google.es/maps/place/Linkering,+Senegal/@13.1311504,-13.6191872,8z/data=!4m2!3m1!1s0xee54576b01a9439:0xa18427ee7c6bb564?dg=dbrw&newdg=1
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Activitat 3: Primer dia de casal a l’escola de Koundara-Kaba. Presentació dels 
voluntaris d’Alkaria als nens i nenes de Bonconto, entrega dels materials i inici de les 
activitats. Resultat: SATISFACTORI. 

Activitat 4: Desenvolupament de la resta d’activitats del casal i fixació d’una estada 
de 5 dies de casal a l’escola (de dimecres 12 d’agost a divendres 14, pausa del cap de 
setmana, i retorn de dilluns 17 d’agost a dimarts 18 d’agost). Col·laboració amb els 
voluntaris locals i amb dos (dels tres) professors de l’escola. 
Resultat: SATISFACTORI. Assistència d’una mitjana de 100 alumnes, dos professors i 
uns sis voluntaris locals cada dia. 

   

Escola Koundara-Kaba i alumnes               Joves voluntaris locals 
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Activitats de l’esplai  

Activitat 5: Visita i participació al programa local de la ràdio associativa de Velingara 
per a presentar-los el projecte realitzat a Bonconto. Resultat: SATISFACTORI. 

 

Voluntaris Alkaria a la radio associativa de Velingara (visita i entrevista) 

Activitat 6: Estada d’una nit (dilluns 17 d’agost) a la comuna rural. Visita de la zona 
acompanyats dels joves locals, que ens mostren les diverses plantacions i la 
ramaderia, i de les dones, que ens mostren els seus mètodes de treball i organització 
a la població. Acte festiu de música i dansa amb l’acompanyament d’un jambé 
professional amb la participació de tota la comuna rural. Ofrena del cabrit per part 
del cap de la comuna als voluntaris catalans per sopar. Assistència d’en Habibou 
Sabaly, càrrec important en sanitat i joventut a Dakar i personalitat destacada de 
Velingara, i els seus acompanyants. Resultat: SATISFACTORI. 

Activitat 7: Cloenda del casal i organització de la rua final per tota la comuna rural de 
Koundara-Kaba. Resultat: SATISFACTORI. 
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Possibles projectes futurs a Bonconto 

Després d’una reunió d’anàlisi post-projecte amb el director de l’escola i les autoritats 
de la comunitat rural de Bonconto, s’ha anotat com a possibles projectes futurs a la 
zona: 

a. Continuació del casal d’estiu. Projecte de realització d’un vídeo-documental 
(Mariona Rabasa) i d’una exposició de fotos (Kike Garay).  

b. Utilitzar el casal de nens com a instrument per a un projecte més necessari, 
no com a finalitat en si. Treballar com a objectius específics, més enllà del 
casal:  

1) OE1: l’absentisme escolar 
2) OE2: la formació de professors 
3) OE3: la problemàtica de l’ablació femenina 

c. Formació técnica del professorat: Ens informen que la política darrerament al 
Senegal ha decidit crear moltes escoles noves per a reforçar el paper 
educatiu, i per això han contractat molts professors nous amb molt poca 
experiència. Després de realitzar tres anys d’estudis universitaris, no 
segueixen amb la formació contínua ni amb un curs de pedagogia, pel qual els 
mètodes educatius són encara limitats. Demanen un reforç pel que fa a cursos 
d’ensenyament.  

d. Enviament continu de material: ens demanen llibres, lectures i material 
escolar (llibretes, bolis, retoladors...) en la mesura del possible. Els agradaria 
fer una petita biblioteca a l’escola per a què els nens hi poguessin accedir i 
fomentar així la lectura entre els joves.  

e. Infraestructura per l’escola. 

Contacte:                     Facebook Alkaria               Web Alkaria 

https://www.facebook.com/AlkariaONGD?ref=hl
http://www.alkaria.org/category/senegal/

