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En aquesta memòria m'agradaria presentar les experiències viscudes al llarg de

la meva estada de sis mesos coma voluntari en el centre educatiu ubicat a Nicaragua,

Estetelí,  l'Escola  Cristal,  aportant  tot  allò  que  he  pogut  dins  de  la  meva  visió  i

coneixements com a pedagog. És per això que també he volgut conèixer a fons l'escola

i el seu funcionament. Així per resumir podria dir que en la meva estada hi ha com

dues parts, el David curiós i investigador que volia saber tot de l'escola, una part més

teòrica, i l'altre David, el que està més a l'acció directe i el tracte humà amb els

infants.

Primer de tot m'agradaria contextualitzar aquesta escola a diversos nivells, i

després fer un breu resum de com va ser més la meva intervenció.

Doncs bé, comencem:

Es tracte d'una escola inclusiva, amb un 30% de nenes i nens amb necessitats

educatives especials. Estic parlant d'un  centre privat amb un alt percentatge de nens

i nenes que poden tenir beca, la qual cosa potencia una gran diversitat dins del centre.

L'Escola Cristal està ubicada a Estelí, una ciutat que està a 140 km de Managua,

i actualment concentre el 55,5% de la població del seu departament. La seva activitat

econòmica principal es la  agropecuària, el bestiar, el tabac, el comerç i el sector de

serveis.

Característiques i organització del centre

L'Escola Cristal depèn des del punt de vista econòmic de la Fundació Pedagògica

Cristal,  una  organització  sense  ànim de  lucre.  El  sustent  de  l'escola  prové  de  les



mensualitats dels nens,  donacions i  beques que provenen principalment d'Espanya i

Estats Units. Es rep ajuda també d'alguns comerços locals i aportacions de l'Alcaldia,

en forma d'espècies. A més, la fundació realitza els seus propis projectes per obtenir

fons, com són la venda de nacatamals ( menjar típic), venda de pollastres i la creació

d'un  hort.  Tant  els  professors  com  els  voluntaris  formen  part  no  solament  del

desenvolupament pedagògic sinó també de promoure els projectes per aconseguir que

l'escola sigui autosuficient a nivell econòmic.

L'escola atén a un total de 107 nenes i nens des d'infants (2 anys) fins a 6º de

primària. El centre està una mica apartat del nucli urbà pel que la majoria dels alumnes

arriben amb el servei d'autobús. Tenen un horari de 8 del matí a 3:30 de la tarda.

Entre els beneficis que tenen les nenes i nens trobem dos berenars (matí i tarda),

dinar, tot el material escolar i didàctic, atenció psicològica, reforçament en educació

inclusiva i prevenció d'abusos.

Després del meu pas per l'escola mostro un resum dels mètodes pedagògics que

fonamenten a l'escola.

L'objectiu  principal  del  col·legi  és  promoure  metodologies  alternatives,

integrals  i  integradores  en  educació  i  formació  que  facilitin  la  igualtat  de  drets,

oportunitats,  respecte,  creativitat,  recerca  i  sistematització  en  nens,  nenes,

adolescents, joves, famílies i docents.

A més a més es pretén aportar la construcció d'una Metodologia Pedagògica

alterna,  activa,  participativa,  creativa,  potenciant  el  desenvolupament  físic,

intel·lectual  i  emocional  i  espiritual  de  la  infantesa,  de  les  educadores  i  família.

 



La  metodologia  de  l'escola  es  mou  més  o  menys  amb   els  següents  eixos:

El respecte és una de les bases més necessària per a l'escola. Els professors i

professores  saben  que  és  difícil  ensenyar  si  l'alumne  no  vol  aprendre,  sense  la

comunicació i motivació necessàries serà complicat crear un aprenentatge significatiu.

El respecte a una mateixa o mateix, implica envoltar-nos d'un ambient sa que no danyi

a la persona, a nivell físic, emocional, mental o espiritualment; el respecte cap a les i

els  altres,  com  la  capacitat  de  reconèixer  el  valor  i  els  drets  que  tenen  altres

persones. Ser conscients que pertanyem a una societat on cada persona té un lloc, un

espai, una condició, amb un ambient propi, una religió, un ideal polític o una cultura que

no  és  dolenta  ni  bona  per  ser  diferent  i  per  tant  mereix  tot  el  respecte.

El gènere no ha estat un tema important dins de la metodologia ja que el respecte és

bàsic i quan hi ha respecte no pot haver-hi diferències entre una nena o un nen dins de

l'escola.

A  l'escola  es  duu  a  terme  una  educació  inclusiva,  adaptant  l'entorn,  les

estratègies  educatives  i  els  continguts  a  les  característiques  personals,  amb  la

finalitat de respectar la diversitat, les seves necessitats i potencialitats. El centre

permet l'estada a l'escola a qualsevol  persona sigui  el  que sigui  el  seu sexe, raça,

religió,  ideologia,  color,  capacitat…  de  manera  que  les  diferències  no  siguin  un

problema, sinó més aviat la raó de ser de l'escola

Grups  maduratius:  Cada  saló  es  compon  d'un  màxim  de  22  estudiants,  de

diferents edats però amb una maduresa semblant en continguts o en desenvolupament

emocional. Entenent maduresa com el procés en continguts, però hi ha estudiants que

per les seves característiques personals, tenen el seu nivell en continguts diferents i

es prioritza el seu procés emocional.



Tot seguit m'agradaria fer un petit recull del que va ser més el que jo vaig anar

fent,  de  la  meva  experiència  més  directe  amb  els  infants  el  dia  a  dia.  És  molt

complicat  explicar-ho tot  detalladament,  i  més si  són 6 mesos,  així  que es podria

considerar un petit resum de les meves vivències.

Un 28 de gener vaig agafar un vol a Barcelona per poder marxar direcció Estelí

(Nicaragua), però primer havia de fer un llarg viatge. En el seu dia vaig decidir que no

volia  passar  per  E.E.U.U.  per  motius  ideològics  i  la  idea  de  fer  varies  escales  i

trepitjar  diversos països m'agradava. Jo el que volia al arribar a Nicaragua era tenir

la sensació que estava molt lluny de la meva terra, de la meva zona de confort, i el fet

de  tenir  que  passar  per  Alemanya,  República  Dominicana  i  Panamà  per  arribar  a

Nicaragua em reforçava la idea de que estava anant molt lluny.

Vaig iniciar el viatge em molta il·lusió, sense nervis, ja feia molt de temps que

tenia el meu cap fer un voluntariat, VOLUNTARIAT en majúscules, d'aquell en que

realment marxes fora i per un llarg temps, (si que és cert que al llarg del meu temps

en aquest planeta si que havia fet algun que altre, però...) sempre ho havia tingut el

cap però mai m'atrevia fins que moltes condicions a la meva vida es van donar per fer

aquest pas que per mi no era fàcil.

Quan vaig arribar a Managua, ja m'esperava un taxista que em portaria a Estelí,

allà ja em va venir a rebre la Jahima, presidenta de la fundació amb la que al llarg del

temps vaig establir una bona relació, una amistat vaja. Ja tenia casa, de fet el taxista

em va portar al que seria casa meva. Reconec que la meva arribada com diuen aquí va

ser molt tuani. De fet vaig arribar un divendres pel mati, al mig dia ja estava Estelí,

una migdiada i al vespre a sopar amb la Jahima i altres voluntàries, fer un cervesa i

allà ja em van convidar a anar acampar el cap de setmana al Tisey, una montanya que

està molt a prop. Així que em trobava que només arribar ja estava fent una de les



meves  activitats  preferides,  acampar  a  la  muntanya,  sincerament  amb  gent  molt

amable  i  agradable,  tant  nicaragüencs  com voluntaris.  I  es que  Estelí  té  diverses

organitzacions  on  arriben  voluntaris  o  gent  en  pràctiques  de  diversos  indrets,

majoritàriament catalans i  alemanys,  i  dic  catalans perquè hi  han pocs que arribin

d'altres indrets d'Espanya.

Primera setmana a L'escola Cristal

No va ser fins dilluns que no vaig conèixer l'escola, vaig triar la data perquè em

vaig  informar  que  a  Nicaragua  el  curs  escolar  començar  al  febrer.  Per  mi  era

important començar quan comences el curs, per no arribar amb un cicle començat, sinó

jo ja forma part des de l'inici, i com que em vaig comprometre per 6 mesos per mi

tenia molt de sentit.

La primera setmana vam estar preparant l'escola, preparant les classes i l'inici

de curs, però sobretot vam estar preparant l'hort, ja que era un projecte que tenien

pensat, així que cada mati ens dedicàvem a netejar una parcel·la del terreny per poder

fer un hort. D'aquesta manera tan distesa vaig poder anar coneixent el personal de

l'escola i els altres voluntaris.

Primer mes a l'escola

Un cop ja vam començar el curs escolar, cada dia vaig passar per un saló (classe)

per conèixer l'escola i els diferents espais, com la biblioteca, i em van dir que lo bo

seria que jo penses un projecte, en el què jo voldria fer o aportar.

Després  d'aquesta  setmana,  vaig  veure  que  una  classe  necessitava  una  ajuda,  una

mestre  vaja,  perquè estem parlant  d'una  escola  inclusiva,  així  que  la  atenció  a  la



diversitat en quan a necessitats educatives és molt alta,  si  a més afegim que son

classes multigrau, és a dir, en una mateixa classe hi ha dos cursos escolars. Doncs, jo

vaig veure que la Yolanda, mestre de primer i segon de primària, que estava sola i tenia

una classe amb molta diversitat, així que vaig veure que era allà on podia donar un cop

de mà, a més jo el que volia era conèixer com funcionava el dia a dia d'una classe, d'un

curs, un grup concret el dia a dia, així que posar-me en aquell grup classe em semblava

molt bé.

Al llarg dels dos primers mesos podríem dir que em vaig dedicar a l'atenció de

dos nens concrets, en Jared i l'Eddy, dos nens amb una educació més especifica ja que

requerien molta atenció, perquè a part de les seves necessitats educatives especial

eren molt moguts, així que em vaig dedicar a programar activitats per a ells, estar

amb ells i dins de les meves capacitats intentar treballar amb ells perquè poguessin

anar aprenent, des del llenguatge fins al comportament, conducte. A la part que anava

ajudant  aquí,  també més a les tardes ajudava a seguir  avançant l'hort,  o ajudant

altres  voluntaris  amb les  seves  tasques,  o  en  altres  projectes  que  més  endavant

explicare que engegava la fundació, com per exemple restaurar la biblioteca.

Post vacances de setmana santa

Al tornar de les vacances de setmana santa, la veritat es que em veia una mica

sobrepassat treballant amb els dos infants, ja que tot i ser pedagog no soc d'educació

especial, en alguns dies em sentia frustrat i cremat, veia que la situació podia em mi, i

després de parlar-ho amb la Yolanda vam decidir que podríem provar de que jo em

feria  càrrec  de  les  matemàtiques  i  ella  d'espanyol,  aquestes  matèries  sempre

s'imparteixen a les primeres hores del mati, que es quan els infants estan més atents,

concentrats, i apart quan encare no fa molta calor, la calor és una variable que s'ha de

tenir molt present. Doncs així vam decidir que jo m'emportava a primera hora els de



primer de primaria, i a segona hora agafava els de segon i anàvem a la biblioteca, un

espai tranquil i separat de la resta de la classe, d'aquesta manera no es distreien tant

i a la vegada la Yolanda es podia fer càrrec tant de l'altre curs que jo no tenia com

dels que reclamaven més atenció.

La veritat és que com que els infants ja em coneixien molt em van acollir molt

bé,  i  jo  sincerament em vaig sentir  molt  a  gust treballant d'aquesta manera,  vam

poder avançar molt i  realment n'estic molt  content que haguéssim trobat  aquesta

manera de treballar.  Pel  mati  a  primera hora la Yolanda em venia ja  em la sessió

programada, em el que hauria de treballar amb ells,  després aprofitant la hora de

dinar la posava al dia de com estava anant les classes, qui fallava i en que i pensàvem

en com ho podíem millorar.

Vaig estar 6 mesos a l'escola, al llarg d'aquest temps és molt difícil explicar el

que  un  viu  dia  a  dia,  hi  ha  moltes  emocions  i  molts  sentiments  que  es  barregen,

relacions amb les persones, i evidentment hi ha dos coses que són clares, i és que al

llarg de sis mesos un no està només a l'escola sinó que fa vida social, fora, això ja és

una part del viatge més personal, i l'altre és que es vulgui o no un està immers en una

cultura molt diferent i lluny de casa, tot això més el que un viu a l'escola fa que el

còctel d'emocions si  més no a vegades provoca que sigui  més que curiós,  ja que a

vegades tot es barreja.

A més a més d'una manera transversal, sobretot el que eren les tardes, inclòs

algun que altre dissabte vaig participar d'altres projectes, sobretot amb la resta de

voluntaris, com:



L'hort: 

Un dels nous projectes que es va iniciar a l'escola durant la meva estada va ser

la  creació  d'un  hort  ecològic.  Aquest  projecte  té  com  a  objectiu  millorar

l'autosuficiència de l'escola a nivell alimentari i econòmic però també permet treballar

amb els alumnes diferents aspectes. Entre aquests altres objectius trobem l'estudi

de  l'anatomia  i  fisiologia  dels  vegetals,  la  cura  d'elles,  l'origen  dels  aliments,  la

importància de les plantes en l'ecosistema o la cura d'altres éssers vius. El treball en

equip, la responsabilitat, la motricitat fina i gruixuda o l'autonomia són també uns

altres dels aspectes que permeten ser treballats a través de l'hort. És a dir, que

aquest  projecte  ha  dotat  als  professionals  de  moltes  eines  de  treball  envers  els

estudiants.

L'hort, a més, ha permès ja realitzar alguns projectes en concret. Sense anar

més lluny,  el  professor del saló dels més grans, va realitzar un examen en el  qual

cadascun dels alumnes havia de plantar, cuidar i fer-se càrrec d'algun tipus de planta

o  hortalissa.  Aquesta  iniciativa  va  permetre  una  repartició  més  equitativa  de  la

responsabilitat de la cura de l'hort entre tots els que formen part de la institució.

El projecte va començar a la meva arribada, així que vaig poder viure tot el procés

d'iniciació d'aquest ja que la meva participació va ser molt activa. 

Reforestació

L'objectiu d'aquest projecte no és millorar la situació econòmica de l'escola,

però si millorar el benestar de les persones que passen temps en ella. La zona del

Barri de les Chirizas és un terreny àrid i sec, per la qual cosa els efectes de la calor

es noten més que  en altres zones més humides i  amb més vegetació  de  la  ciutat

arribant a fer insostenible les activitats en l'exterior.

La reforestació de la zona amb espècies autòctones i en perill d'extinció permetrà

crear,  a llarg termini,  més àrees d'ombra i  ajudarà a mantenir  la humitat del  sòl.

També  permetrà  la  conservació  d'aquestes  espècies  i  permetrà  incrementar  el



coneixement que tot el personal del centre té sobre elles.

En aquest  cas la  meva incorporació  va  ser  pràcticament a l'inici  del  mateix

projecte, si ben abans de la meva arribada a l'escola es van plantar alguns arbres, el

treball principal amb la plantació massiva i la reforestació amb esqueixos d'arbres

autòctons de la zona, es va produir mentre jo vaig estar a l'escola, així que la meva

participació va ser des dels inicis de la mateixa. 

Restauració dels columpis

Una altra de les iniciatives que es van dur a terme va ser la restauració dels

columpis per a l'alumnat. Després de traslladar un d'ells per aprofitar l'espai creant

així un camp de futbol, un altre de bàsquet i un últim de volley-ball, es va veure que els

columpis estaven en un estat pitjor del que semblava a simple vista.

D'aquesta manera els voluntaris al costat dels professionals de l'entitat ens

vam disposar a reparar les estructures de fusta i  adequar les zones circumdants.

És important que les zones per jugar dels alumnes es mantinguin en bon estat perquè

els estudiants gaudeixin del seu temps lliure. 

KERMÉS 

La Kermés és un esdeveniment comú de totes les institucions lectives del país

on l'objectiu és la recaptació de fons així com la promoció d'un bon ambient familiar i

la creació de vincles entre les diferents famílies i els professionals i voluntaris de la

institució.

La Kermés està dissenyada perquè sigui un dia lúdic festiu en el qual els nens i nenes

puguin jugar i compartir diferents activitats amb la resta dels companys de l'escola i

també les  seves  famílies.  Aquest  dia,  són  els  propis  professionals  i  voluntaris  de

l'entitat,  els  que  ideen,  realitzen  i  dinamitzen  activitats  tan  diverses  com  rifes,

tómboles, tornejos d'esports, etc...



Tal com ja he esmentat en apartats anteriors, l'escola té una titularitat privada, per

la qual cosa no disposa d'uns ingressos assegurats, la qual cosa obliga tant a l'escola

com a la pròpia fundació,  a buscar recursos de manera constant que els permetin

seguir  subsistint.  Encara  que  hi  ha  nens  que  disposen  d'una  sèrie  de  recursos

econòmics  que  els  permeten  estudiar  a  l'escola  sense  que  sofreixin  especialment

dificultats econòmiques, hi ha famílies d'estudiants que viuen una situació financera

més precària i que, necessiten beques d'estudis o finançament per part de l'escola

per poder seguir formant-se i adquirint coneixements al centre. Per aquests motius,

és convenient que dins de la pròpia institució es busquin formes de finançament que

els  permeti  seguir  duent  a  terme la seva tasca,  i  una d'aquestes iniciatives és la

kermés, ja que permet generar forts ingressos en una sola jornada.

La galera de pollestres:

Aquest també va ser un projecte pensat per recaptar diners per poder seguir

finançant  l'escola.  Encara que,  com en el  cas de l'hort  ecològic  i  la  reforestació,

existeixen  múltiples  possibilitats  d'extrapolar  coneixements  i  habilitats  que  es

treballen en els salons,  aplicant-les als pollastres.

Dins  de  la  fundació  van  decidir  participar  en  un  concurs  en  el  qual  se'ls

subministraven de forma gratuïta cent pollets d'engreix i l'escola havia de mantenir-

los i aconseguir que abans d'una data límit, els pollastres tinguessin un pes mínim. Per

a tal eventualitat, dins de l'escola es va decidir construir una galera pels pollastres

perquè poguessin tenir un bon espai en el qual viure. Aquesta galera va ser construïda

pels voluntaris, professionals i alumnes en pràctiques de l'entitat, el treball va ser dur

ja  que  ens  va  tocar  adequar  el  terreny  abans  de  començar  a  construir.  

Un  altre  dels  objectius  a  treballar  amb  aquest  projecte  és  el  coneixement  dels

animals  i  la  cura  dels  éssers  vius  per  part  dels  nens,  ells  eren  els  encarregats

d'alimentar.

Quan van tenir la grandària i el pes desitjat, es van anar venent tots ells.



Per acabar voldria deixar un parell de recomanacions i una opinió personal.

M'agradaria  recomanar  que  si  una  futura  voluntària  o  voluntari  viatge  a

Nicaragua  no  deixi  de  conèixer  el  país,  és  un  país  molt  maco  amb  les  seves

peculiaritats però amb uns llocs on un pot visitar que per a mi són increïbles, com

veure  un  volcà  actiu  de  nit  (volà  de  Masaya).  Personalment  sempre  que  podia

aprofitava per fer  viatges,  i  després dels  sis  mesos vaig  seguir  viatgen,  terra de

volcans i llacs… I tot i que era  bastant perillós vaig gaudir molt dels viatges amb bici,

em va permetre conèixer altres parts del país, altre gent que m'anava trobant.

Un altre consell que m'agradaria donar es que s'ha de saber que si un decideix

venir cap a Nicaragua a de saber que el vol que tingui de tornada a de ser de tres

mesos,  perquè  si  es  de  4  mesos  després  de  l'anada  no  el  deixaren  pujar.  Hi  ha

diverses solucions,  una es tenir el  vol  de tornada per mes endavant, però et pots

comprar  un  bitllet  de  bus  Nicaragua -  costa  rica  (uns  25€)  i  així  demostres  que

marxares  del  país  en  tres  mesos.  De  fet,  aquesta  exigència  ve  per  part  de  la

companyia aèria, així que aquest problema tel trobes on agafis el primer vol, l'altre

opció es fer una carta conforma tu et fas responsable de la teva sortida del país i no

compromets de cap manera a la companyia aèria.

I per acabar una breu opinió:

Que  significa  Cristal  per  mi  i  que  ha  estat  el  que  mes  m'ha  impactat?

Per mi ha sigut un espai  on se m'ha permès treure tot el  meu potencial  en

competències  educatives,  treure  o  arribar  fins  a  on  jo  he  volgut,  el  limiti  venia

imposat per mi, no per l'escola o l'organització ja que des del primer moment em van

donar ales per poder fer allò que jo creia que era convenient (sempre dins d'uns



paràmetres de sentit comú). Per mi ha estat un lloc on me sentit plenament integrat,

un lloc on m'han permès conèixer a gent amb bon cor, ja siguin voluntaris, gent en

pràctiques o personal de l'escola (cuineres, conserges, mestres, etc.).

Crec que  Cristal  és un  lloc  que  té  uns reptes molt  bonics però alhora molt

complicats i difícils d'aconseguir. Crec que és un lloc que es consumeix molta energia

diàriament, i entenc que és una cosa que està bé si hi ha un objectiu darrere, si això

et porta i té algun sentit, i sembla que ho té.

Alguna vegada he participat o he experimentat el que es diu educació inclusiva,

però mai ho havia viscut amb aquesta magnitud. Sens dubte és el que més em va cridar

l'atenció des d'un inici, i el que em pregunto, em qüestiono, és si hi ha un excés de

nenes i nens amb capacitats especials, sobretot per la ràtio que hi ha en els salons i

per  veure algunes de les mestres,  que  em tenen fascinat  de com són capaces  de

gestionar els seus salons soles, ja que tenen una diversitat brutal, que alhora és molt

rica, però que potser, des del  meu punt de vista, és que falta personal  per poder

atendre encara millor del que ja s'està fent, aquesta és la meva opinió. I comento això

perquè per exemple em vaig posar en el saló que em vaig posar per intentar recolzar,

encara que sigui d'una forma mes simbòlica que significativa, després d'observar i

pensar que potser necessitava un petit suport. Això alhora em fa plantejar si l'escola

depèn massa dels voluntaris. 



I per acabar m'agraderia deixar alguns dels meus record amb forma de fotografies:

Del dia que vaig marxar....



Quan vam estar reformant la biblioteca...

Amb els pollitos…..



Preperant l'hort….

Crant nous espais….



…. i materials.



Treballant amb l'Eddy…



I Jared....

I per acabar d'una excursió que vam fer a una granja…..


