
MEMÒRIA 

Som l'Anna Canals, la Meritxell Garriga i l'Anna Pla, tres noies calderines de 22 

anys estudiants de Mestre d'Educació Primària, Relacions Laborals i Mestre 

d'Educació Infantil. 

Durant aquest estiu, hem participat al programa de cooperació i voluntariat 

promocionat per la FES (Fundació Educació Solidària) i, en concret, hem participat 

en una escola d'estiu a Senegal, al barri de Sam Sam situat als afores de Dakar. 

La nostra tasca allà era fer de monitores de diversos nens i nenes que formarien 

part d'aquest projecte. 

L'escola d'estiu va constar de dues parts: el "patronage" durant 11 dies, que és 

equivalent a un casal de tardes (de 15h a 18h) i "la colonie" que, com el seu propi 

nom indica, són 10 dies de colonies. 

El casal d'estiu estava regit per un centre d'interès, el qual tenia com a objectiu 

principal: "Eduquer les enfants pour l'avenir" ("Educar els infants pel futur"). 

Aquest centre d'interès presentava un personatge anomenat "Bumboya" que seria 

el fil conductor del casal que era "Le pais des ballons" ("El pais dels globus"). 

"PATRONAGE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Kalassance de Sam Sam 



La primera etapa del projecte la vam dur a terme a l'Ecole Kalassance situada a 

Sam Sam. Aquesta va durar 10 dies, com hem esmentat anteriorment, exactament 

del dia 11 al 21 de juliol. 

L'horari programat era de 15h a 18h, sense oblidar-nos de les reunions de l'equip 

de monitors que es duien a terme els matins, a la mateixa escola. Aquestes 

reunions servien per preparar les activitats de la tarda i la programació de les 

colònies. 

Durant el "patronage" vam dividir els infants en grups d'edats. Cada grup (o equip) 

escolliria un color que l'identificaria. A més, haurien d'escollir un adjectiu que el 

relacionés amb l'equip. Tenint en compte que cada equip era un "ballon" (globus), 

els equips van quedar de la seguent manera: 

 7-8 anys: El globus blau responsable 

 9-10 anys: El globus vermell: l'esforç del demà 

 11-12 anys: El globus groc puntual 

 13-14 anys: El globus blanc de la pau 

El primer dia de "patronage" vam veure un curt anomenat "Le ballon rouge" per 

introduïr els infants al món dels globus, fil conductor. A partir d'aquí, totes les 

activitats realitzades van tenir relació amb aquest. 

Les tardes de casal començaven amb una hora de "class de chant" en la que els 

monitors i monitores preparavem cançons per fer aprendre als infants. Eren 

classes molt dinàmiques acompanyades dels sons dels tam tam i del teclat. Els 

infants podien sortir a ensenyar, també, les seves cançons. 

Després de la classe de cant, es duien a terme tallers/jocs/esports i, en acabar, es 

donava el berenar.  

Finalment, tancavem la jornada reunint-nos tots els equips a la "grand sale" i fent 

una cloenda tot cantant i dansant. 

Cal detallar que també vam fer algunes sortides, com per exemple, a la platja o al 

"Lac rose". 

 

 

 



"COLONIE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La segona fase de l'estada van ser les colònies. Aquestes les vam dur a terme a 

una escola d'un poble anomenat Mbour, a una hora i mitja de distància de Sam 

Sam. Per anar fins allà ho vam fer amb autocars. 

Va durar 11 dies, exactament del dia 22 al 31 de juliol i, al ser colònies, l'horari era 

de 24 hores al dia. 

En aquest cas, també vam dividir els nens i nenes en diferents grups però, 

aquesta vegada no per edats, sinó per "families". 

Com l'estada era a una escola, vam dividir els nens i nenes (separats per sexes) 

en diferents classes. Allà seria on ens allotjariem (per grups d'edats), amb 

matalassos que vam portar des de Sam Sam i mosquiteres per que no ens 

piquessin els mosquits! Els monitors i monitores també vam dormir en dues 

classes. 

Cada grup tenia un color i un adjectiu, com en la primera fase, però les edats dels 

membres de cadascun d'ells eren diferents, per tal d'ajudar-se els uns als altres. 

A l'hora d'organitzar-nos i fer les feines del dia a dia, vam fer una taula en la que 

posava què li tocava fer a cada grup cada dia: la vaixella, els serveis dels àpats, la 

recollida de brossa del pati, els lavabos... D'aquesta manera cada grup tenia unes 

responsabilitats cada dia. 

Ecole d’Mbour  



Així doncs, el dia estava organitzat de la seguent manera: ens despertavem i 

cadascú es preparava pel dia. Aleshores, cada grup havia de fer la seva tasca. Un 

cop acabada la tasca, ens posavem per grups i esmorzavem. Un cop acabat 

l'esmorzar, es duia a terme la classe de cant tot seguint la mateixa metodologia 

que durant el "patronage".  

Abans, però, de la classe de cant, duiem a terme l'alçada de bandera, tot cantant 

l'himne de Senegal. 

Després de la classe de cant, feiem diferents tallers (per grups d'edats) o jocs i, en 

acabar-los, ens preparavem pel dinar. 

Després del dinar, degut a les condicions meteorològiques, era l'hora de la "siest" 

en la qual cada nen i nena anava a la seva habitació a descansar i els monitors 

aprofitavem per preparar coses o per descansar. 

A les tardes, seguiem fent tallers o jocs i berenavem. Aleshores, deixavem estona 

lliure per que els nens i nenes fessin el que volguessin i, abans de sopar, tocava 

dutxa.  

Després de dutxar-se, ens tornavem a agrupar per petits grups, però aquesta 

vegada al menjador i per sopar.  

Després del sopar, feiem alguna activitat de nit, cada dia una diferent: cinema a la 

fresca, foc de camp, mostra de talents, festa amb música... fins l'hora d'anar a 

dormir. 

Un cop els nens i nenes dormien, hi havia un monitor i una monitora que feien 

guardia de nit. A més, cada nit, hi havia reunió amb els monitors, monitores, equip 

pedagògic i director de la colònia, per parlar de com havia anat el dia, si hi havia 

hagut alguna incidència i repassar el dia seguent. 

Per tal que tot el dia sortís bé, cal dir que hi havia cada dia un monitor o monitora 

que era l'encarregat del dia, i que havia de calcular els temps per tal que tot es fes 

al seu moment i sortissin bé les activitats. 

Durant la "colonie" es van fer les OLIMPIADES les quals van durar dos dies. Van 

donar molt de si i molt joc a la colònia, ja que es va fer l'encesa d'antorxa, es van 

fer esports per equips i es va fer una festa de cloenda. Va ser molt divertit poder-hi 

participar, tant pels nens i nenes com pels monitors i monitores, ja que va 

permetre unir els grups i fer-te sentir part d'un d'ells. 

 

 



Finalment, volíem adjuntar algunes fotografies on hem viscut el voluntariat:   

 

 

 



 

 

 


