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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT ORGANITZA-

DORA DEL PROJECTE 

L’organització Catalunya-Casamance està formada per un grup de senegalesos 

de l’ètnia Diola que treballen i viuen al municipi de Calella i conjuntament amb 

uns amics catalans de l’associació APAC, volen contribuir al desenvolupament 

de la Casamance. 

Té com a objectiu principal facilitar l’accés a l’educació primària i l’alfabetització a 

la població adulta. Per això es va crear el centre d'alfabetització a Kafountine.  

          

Les despeses de funcionament de l'escola són: sous dels professors, 

subministrament elèctric, manteniment i neteja del recinte... A fi d’encarar 

aquestes despeses sense dependre de donacions particulars o subvencions, el 

projecte està dissenyat per arribar a autofinançar-se a través dels ingressos 

generats per l’allotjament turístic, restauració, lloguer de bicicletes, servei 

d’excursions guiades entre  d’altres. Activitats que es duen a terme en la mateixa 

finca on es troba el centre. 

L’any 2012 es va inaugurar el segon projecte educatiu: l’escola d’Educació 

Infantil, situada al barri de Kabar (un dels barris més pobres de la zona) donant 

resposta a una necessitat de les dones del barri. El seu sistema organitzatiu de 

treball, sobretot en tasques agrícoles, permet que les mares puguin treballar 

acompanyades dels seus fills menors (0-3 anys), però quan els nens tenen de 3 

a 6 anys, les mares es veuen obligades a deixar els fills amb algun germà o 

germana gran. Aquest fet normalment es tradueix en un alt absentisme escolar 

per part d’aquells nens que deixen d'assistir a l'escola per atendre els seus 

germans petits Ha acollit més de 60 alumnes distribuïts en tres aules. 



Projecte de formació de professorat al Senegal 

4 

 

                                     

Tot i que els projectes són principalment basats en l’educació, també s’han 

desenvolupat projectes mediambientals i sanitaris per donar resposta a 

necessitats bàsiques de la població. Cal destacar la recollida selectiva de piles o 

l’entrega d’una ambulància al centre de salut de Kafountine ja que només n’hi 

havia una en tota la regió (setembre 2013). 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ 

2.1. Situació actual del Senegal 

El Senegal és un país subsaharià ubicat a l’Àfrica occidental per sota del tròpic 

de Càncer. Al sud limita amb Guinea i Guinea Bissau, a l’est amb Mali, al nord 

amb Mauritània i a l’oest amb l’Oceà Atlàntic, mentre que al centre del país s’hi 

troba Gàmbia. Té una superfície de 196.190 quilòmetres quadrats, la gran 

majoria plana, per sota dels 100 m d’altitud.  

El clima és semiàrid per sobre de Gàmbia i tropical per sota, tenint dues 

estacions diferenciades: la humida de juny a octubre, i la seca de novembre a 

maig.  

Senegal va ser una colònia francesa fins l’any 1960 en que va esdevenir un país 

independent, constituint-se com a República democràtica multipartidista (elegint 

el seu govern a través d’eleccions cada 5 anys). Des de 2012 el president és 

Macky Sall. A nivell polític Senegal té un situació estable i es divideix 

administrativament en 14 regions.  

La seva població és d’uns 12 milions d’habitants (amb un ritme de creixement 

elevat), dels quals un 40% viu en zones urbanes. La seva capital, Dakar, amb 

una població d’uns 2 milions i mig d’habitants.  L’esperança de vida és de 55 

anys i l’índex de pobresa és del 41%. 

Senegal és un país francòfon, l’idioma oficial és el francès, tot i que hi ha més de 

30 llengües pròpies de les quals només 7 són considerades nacionals: wòlof, 

diolà, sóninke, pulaar, serer, mandinga i balant. La religió majoritària és la 

musulmana, amb un 90% de població. L’escolarització és de tant sols un 49%. 

La moneda del país és el franc CFA que depèn del banc nacional francès.  

Les infraestructures són molt escasses en tot el país, però sobretot en les zones 

rurals, on difícilment hi arriba l’aigua potable i l’electricitat, així com la precarietat 

dels sistemes de comunicació. 

Les principals activitats econòmiques són la pesca i l’agricultura. Sobretot 

l’agricultura que ocupa un 80% de la població activa. Aquesta agricultura però, 
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depèn del règim de pluges (de maig a agost). Des de fa uns anys, el sector 

agrícola travessa una greu crisi. Plou poc, la productivitat ha disminuït i els 

productors s’endeuten o s’abandonen les estructures d’àmbit rural. L’activitat 

agrícola es concentra en l’estació de pluges, única font hídrica dels conreus.  

Les principals exportacions són de productes pesquers, cacahuets i cotó. Cal 

destacar la riquesa del país a nivell de fosfats i petroli, recursos naturals que 

exploten països europeus i asiàtics. 

 

 

2.2. La regió de la Casamance 

La Casamance és una regió situada al sud de Senegal, entre Gàmbia y Guinea 

Bissau.  

És, sens dubte, una de les regions més exuberants del Senegal. La vida social y 

econòmica s’organitza al voltant  del riu Casamance on es troben nombroses 

marismes, aiguamolls i manglars (per tal de preservar aquesta biodiversitat s’han 

creat en els darrers anys diferents zones protegides). Aquesta gran riquesa a 

nivell de recursos naturals: pesca, arbres fruiters, plantacions d’arrós, fosfats, 

petroli... contrasta amb la manca d’inversió del govern en el desenvolupament 

d’aquesta regió. Les persones autòctones tenen dificultats per a guanyar-se la 

vida, ja que no tenen la possibilitat de fer petites inversions com piragües, 

transport, infraestructures, etc per poder explotar aquests recursos. 
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A nivell cultural, la Casamance destaca per a ser una de les regions més 

autèntiques. És la terra dels Diola, ètnia majoritària de la regió, que han lluitat 

molt per a mantenir les seves tradicions, ja sigui contra els francesos com contra 

el nord del país. Els diola tenen una forta creença cristiana, però tots es 

consideren animistes, utilitzen els fetitxes (objectes on habiten les ànimes dels 

seus antepassats) per dirigir-se a Deu. 

Malauradament, aquesta regió continua essent declarada zona de conflicte 

degut a que als anys 80 el Moviment de Forces Democràtiques per a la 

Casamance va iniciar una rebel·lió contra el govern de Senegal per la 

independència de la regió. Cal dir que actualment no es palpa una sensació de 

conflicte en la vida diària de la zona, i tant representants del govern com dels 

rebels estan negociant la pau. 

Kafountine es situa a la part nord de la regió, tocant amb la frontera de 

Gàmbia. És un poble pescador petit i agradable situat vora el mar amb una gran 

platja i envoltat per 14 illes. Compta amb una vegetació i fauna molt rica i 

diversa, sobretot  presenta una gran varietat d’ocells. L’economia del poble es 

basa en la pesca, l’agricultura i actualment també en el turisme (la majoria 

d’origen francès), que es troba incipient en el municipi. Cal destacar que és el 

port de pesca més important d’aquesta regió.   
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3. JUSTIFICACIÓ 

L’Àfrica és, sens dubte, el continent menys desenvolupat del nostre planeta. Una 

de les formes importants per contribuir al desenvolupament és la inversió en 

formació dels seus recursos humans. 

Durant l’execució del projecte s’han evidenciat les dificultats amb les que els 

mestres s’enfronten diàriament a les escoles senegaleses (manca de formació, 

de recursos, situacions laborals precàries, manca de professorat, classes 

superpoblades...). Tots aquests entrebancs dificulten la seva feina i provoquen 

una pèrdua de motivació per al treball. El seminari realitzat el curs 2012-13 va 

esdevenir un punt de trobada i d’intercanvi d’experiències educatives. Tenint en 

compte la situació real i poc afavoridora, es van treballar diferents mètodes i 

estratègies que els podien servir per tal de millorar la seva pràctica quotidiana, 

sempre partint de les necessitats exposades i d’activitats pràctiques. 

Durant els dos cursos següents, s’han continuat realitzant diferents tallers de 

formació implicant un mestre de cada escola de la Comunitat Rural de 

Kafountine. Els mestres seleccionats per a formar-se han reunit les següents 

característiques: persones amb esperit de renovació, crítics amb el sistema i 

amb capacitat per a fer el traspàs d’informació als altres mestres de l’escola. 

Sempre hem contemplat la importància que les dones mestres (a Senegal 

clarament minoritàries) hi fossin representades. 

Després d’aquests tres anys de formacions enfocats a la millora del treball de la 

lectura a l’escola, podem dir que hi ha indicadors clars que mostren l’assoliment 

dels nostres objectius. Enguany, la inspecció educativa de la zona, ha reconegut 

al CODEC de Kafountine ( Organització de mestres amb la qual treballem) com a 

millor organització pedagògica per les formacions fetes. De la mateixa manera, 

diverses escoles de la comunitat rural ha estat classificades en els primers llocs 

en llegua francesa en els resultats de les proves d’aquest darrer curs. Una última 

dada a destacar són les qualificacions en les proves del CAP, els mestres que 

han assistit a les formacions han obtingut uns bons resultats i tots han passat la 

prova.  
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Aquest reconeixement ens alegra i ens ajuda a continuar endavant. Tot i així cal 

ser realistes ja que les mancances i dificultats no han desaparegut. Per aquest 

curs 2016-17 ens proposem centrar-nos únicament en les escoles més 

desfavorides, les cinc escoles amb els resultats acadèmics més baixos de la 

Comunitat. L’equip de formadors n’assessorarà el claustre. Les formacions es 

realitzaran dins aquestes escoles, amb tot l’equip de mestres. El treball que es 

duu a terme sempre es acordat amb la inspecció educativa de la zona 

(Departament de Bignona), que posteriorment en fa un seguiment juntament 

amb els formadors, de manera que esdevé una formació reconeguda oficialment. 

Dins de la Comunitat Rural de Kafountine, s’hi troben un conjunt d’illes. Fins ara, 

un mestre de les illes assistia a les formacions. Per la dificultat de moviment i 

l’aïllament que suposa viure allà, l’index d’analfabetisme a les illes és superior 

que a la terra ferma. S’ha previst dos caps de setmana de formació als mestres 

de les illes i dotació de material escolar per tal de facilitar la tasca als docents 

que hi treballen. 

Enguany es continuarà amb la dinamització dels dos Centres de Recursos, i amb 

l’aportació de nous materials, ja que donat el nombre tant elevat d’alumnes que 

hi ha, els llibres són encara insuficients per a tanta població escolar.  
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Imatges del seminari de formació, dels tallers pràctics i del material comprat. 

 

4. DESTINATARIS 

Aquest any 2017, les formacions aniran destinades a tot el claustre de mestres 

de les escoles que han presentat els resultats acadèmics més baixos. Les 

escoles del poblats de Diannah, Colomba, Kabar, l’escola Kafountine 3 i l’EFA 

(école franco-arabe). Enguany, els mestres de les illes Karones també es 

beneficiaran de les formacions que es duran a terme a l’illa de Kouba.  
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5. OBJECTIUS 

5.1 Objectius generals 

➢ Crear un espai d’intercanvi d’experiències pedagògiques entre el 

professorat d’educació primària de diferents escoles de la zona de 

Kafountine. 

➢ Millorar la metodologia del professorat de la regió de Kafountine en el 

treball de la lectoescritura realitzant tallers pràctics dins de les escoles 

més desafavorides. 

➢  Realitzar un seguiment dels mestres que han participat en els tallers 

d’ensenyament de la lectura. 

➢ Dotar de més material educatiu el Centre de Recursos de Kafountine. 

➢ Dinamitzar els centres de recursos per tal que el material s’optimitzi al 

màxim i se’n faci un bon ús. 

➢ Dotar les escoles de les illes d’una partida de material escolar només per 

a la seva utilització. 

 

 

5.2 Objectius específics 

➢ Sensibilitzar al professorat local sobre la importància d’una educació de 

qualitat. 

➢ Conscienciar sobre el dret a l’educació de tots els infants sense 

discriminació de gènere. 

➢ Analitzar les mancances i necessitats que expressen els mestres 

d’Educació Infantil i Primària de la zona. 

➢ Implicar i fer partícips del projecte a professors actius, crítics i amb esperit 

de renovació. 

➢ Facilitar al professorat estratègies i recursos per a treballar l’aprenentatge 

de la lectoescriptura a l’escola. 

➢ Transmetre el respecte dels professors sobre els diferents ritmes 

d’aprenentatge dels  alumnes i el tractament de la diversitat dins l’aula. 

➢ Crear una xarxa de professorat que comparteixin recursos i experiències. 
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6. FASES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

A) Preparació dels tallers pràctics de lectura pels mestres. 

A1 Coordinació amb el CODEC (representants de les Organitzacions de 

mestres) i els directors de les cinc escoles seleccionades per tal de dur a terme 

conjuntament les sessions de formació. 

 A2  S’informarà la inspecció educativa de la continuïtat del projecte i s’establiran  

conjuntament els continguts a treballar. 

A3 Elaboració de material de treball per a realitzar la formació. El coordinador i 

els formadors elaboraran dossiers per las mestres que faran els tallers. 

 

B) Tallers de formació 

B1 Es realitzaran dos tallers pràctics de quatre hores de temps cadascú on es 

donaran eines per a treballar la lectura. Els tallers els duran a terme els tres 

formadors (Pape Diatta, Bakary Diéme i Mamadou Sambou) i es realitzaran a 

cadascuna de les cinc escoles seleccionades i l’illa de Kouba.  

B2 Seguiment dels mestres participants. Els formadors i el coordinador es 

desplaçaran per les diferents escoles per tal de valorar si les noves propostes 

s’estan aplicant correctament a les aules i orientar als mestres que presentin 

més problemes. 

 

C) Centre de Recursos 

C1 Dotació de material educatiu al Centre de Recursos de Kafountine i per les 

escoles de les illes. El coordinador del projecte comprarà una partida de llibres i 

material didàctic per tal que els mestres en puguin disposar. 

C2 Dinamització dels dos Centres de Recursos: El coordinador del projecte 

s’encarregarà de fer el seguiment i control del material per tal d’optimitzar-lo al 

màxim, sensibilitzant al professorat de la importància de prendre’n cura i 

respectar-lo. 
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D)Avaluació 

D1 Avaluació qualitativa per part dels formadors: realització de treballs pràctics 

dins la classe on els formadors podran assessorar i valorar la pràctica docent. 

D2 Avaluació quantitativa de les sessions de formació a les escoles: a través de 

graelles d’assistència i del registre d’utilització del Centre de Recursos. 

D3 Avaluació general per part del coordinador local del projecte: un cop fetes les 

diferents avaluacions i acabada la formació per les escoles, se’n valorarà la seva 

repercussió i la necessitat de continuació. 

 

E) Posada en coneixement a Catalunya del procés d’execució del projecte 

E1) Es realitzaran les devolucions corresponents sobre el funcionament i 

execució del projecte a les diferents entitats col·laboradores. 

Activitats 
Febrer 

Març Abril Maig Juny 

A1      

A2      

A3      

B1      

B2      

C1      

C2      

D1      

D2      

D3      

E      
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7. PRESSUPOST 

 

Salari coordinació del projecte (3 mesos).................................... 

Compensació econòmica i desplaçaments dels formadors ....... 

Compra de material educatiu....................................................... 

Fotocòpies.................................................................................... 

 

600 € 

450€ 

750€ 

200€ 

 

Total despeses ............................................................................ 2000€ 

 

 

 


