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ACCIÓ SOLIDÀRIA SENEGAL ESTIU 2022
1. FITXA TÈCNICA DEL PROJECTE
Nom del projecte: ACTIVITATS DE LLEURE A KOLDA.
Localització del projecte: SINTHIOU DIAE, COMUNA RURAL DE NIAGHA,
DEPARTAMENT SEDHIOU, REGIÓ SEDHIOU, SENEGAL.
Període d’acció del projecte: juliol del 2022
Informació i/o inscripció: voluntariats.alkaria@gmail.com
2. MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Al Senegal, quan els infants surten de l’escola, van a casa o bé surten a jugar als
carrers o pobles. A l’estiu, la situació és la mateixa, es passen els dies amb la família i
jugant o treballen a casa o al camp. Així doncs, l’educació no formal (aquella que no
té relació amb l’escola) no existeix i les autoritats no li donen cap tipus d’importància.
També en els darrers anys, el Senegal ha decidit crear moltes escoles noves per a
reforçar el paper educatiu, i per això han contractat molts professors nous amb poca
experiència. Alguns d’ells, exerceixen de professors amb tan sols dos anys d’estudis
universitaris i molts d’ells no continuaran la seva formació universitària, per tant els
mètodes educatius són encara limitats.
El projecte desenvoluparà activitats de lleure per a infants de 6 a 13 anys a l’escola de
SINTHIOU DIAE (construïda per l’Ajuntament de Vic). Complementàriament a
aquestes activitats, els participants catalans desenvoluparan a les tardes visites i
activitats culturals a Kolda per conèixer la realitat i l’estil de vida de la població
senegalesa de la Casamance.
Aquest projecte forma part d’un projecte amb subvenció del Ajuntament de Vic i
coordinades amb la Universitat de Vic.
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2.1 Objectius previstos per al període de l’acció solidaria:
-

Realitzar contacte directe amb els professors de l’escola a la comuna rural de
Niagha.

-

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

-

Oferir formació pràctica sobre activitats d’oci i esport al personal formatiu de
les nostres contraparts, fomentant la integració entre gèneres.

-

Proporcionar activitats de lleure i esport als infants del poble (educació no
formal).

-

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

2.2 Pressupost:

PARTIDES SENEGAL 2022
Inscripció (quota col·laborador
entitat en període 2022)
Hotel Tambacounda (1 nit AD)
Hotel Dakar (2 nits en AD)
Campament Kolda (11 nits en AD)
Trasllats en furgoneta
Excursió Illa de Gore
TOTAL
Vol el que correspongui en el seu
moment

preu /pax
60,00
30,00
60,00
250,00
150,00
20,00
570,00€
Entre 400€
i 600€

Informació legal: Aquesta és una acció solidaria no remunerada ni gratuïta (la persona inscrita
aporta les seves despeses de trasllat, allotjament i manteniment). El participant realitzarà una
formació prèvia de 4h i signarà un acord de participació amb els seus drets i deures. Caldrà disposar
del passaport de vacunació amb les dues pautes complertes i una assegurança de viatge valida per
Senegal.
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