Voluntariat a Saint Louis, al Senegal:
Projecte d’informàtica a l’escola Pikine Takk
Del 16 d’agost al 5 de setembre
Paula Aleixo Planas – Barcelona

AGRAÏMENTS
Volia agraïr a CCONG l’oportunitat que em va donar de viure aquesta gran i magnífica experiència;
a la Madame Louise, el fet d’acollir-me a Saint Louis i de vetllar sempre pel meu benestar;
a la Lucía, que em va donar suport i ajuda tan abans com durant el viatge;
i a tots aquells amics i amigues que em van recolzar amb la meva decisió des del primer moment;
Gràcies.

Introducció ...
Em dic Paula Aleixo i tinc 23 anys. He finalitzat la carrera de pedagogia i ara començaré el màster
de psicopedaogia.
Feia anys que em plantejava fer un voluntariat internacional a l’Àfrica. Un bon dia em vaig llevar i
vaig decidir que era el moment de viure una experiència tan increïble com la que ara procedeixo a
explicar-vos.
Perquè el Senegal? La veritat és que hi ha tants projectes
interessants per tot el món, que se’m va fer molt difícil
escollir una destinació concreta. Finalment em vaig
decantar pel Senegal, perquè fa uns anys vaig participar-hi
en un projecte (des de Barcelona) i al final no vaig arribar a
anar-hi mai, i vaig pensar que podia ser molt interessant. Alhora, el fet que sigui el país Africà amb
menys violència també va ajudar a decidir-me.El primer cop que vaig contactar amb la ong, tenia
tantes preguntes…! Era el primer cop que em plantejava fer quelcom similar i tenia la intenció
d’anar-hi sola.
Des de cc ong em van donar molta informació i em van guiar en tot el que s’encabia dins de les
tasques “pre viatge”: documentació, vacunes, medicacions, coses que havia de portar, etc.
Haig de dir però, que vaig marxar de Barcelona amb els nervis a dos mil. És cert que des de la ong
m’havien facilitat el contacte de l’Ousmane, el noi que em rebria a Dakar, però la veritat és que no
sabia ni quan aniria a Saint Louis, ni com, ni si hi aniria sola, ni amb qui m’allotjaria un cop hi
arribés.
De totes maneres, tenia el contacte de la Lucía, una noia de Madrid que ja feia un parell de
setmanes que hi era, i amb la que jo hi seria uns dies, fet que permetria fer un bon traspàs del
projecte per tal de poder-li donar continuïtat. Aprofito per agraïr-li tota l’ajuda que em va oferir,
sobretot, la setmana abans d’emprendre el viatge.

Primeres sensacions…
Quan vaig aterrar a Dakar, vaig passar sense problemes els controls establerts per sortir de
l’aeroport. I en sortir, l’Ousmane era allà, tal com haviem quedat. Em va acompanyar a canviar
diners, ja que la seva moneda no pot sortir del Senegal, i per tant has de fer el canvi un cop arribes
al país. També vam anar a orange a comprar una targeta senegalesa pel mòbil, per tal de poder
tenir dades de manera puntual. Vaig passar la nit a casa seva ja que ell viu a la capital mateix, i no
va ser fins al dia següent que vam agafar un set places per anar cap a Saint Louis. Em va
acompanyar fins a casa de la Madame Louise, amb qui m’allotjaria les properes setmanes. I des de
llavors, ja no vaig tornar a veure l’Ousmane en tota l’estada.
La Madame Louise ens va cuidar molt a la Lucia i a mi. Teniem una habitació per les dues, amb
labavo i dutxa a dins, i tres àpats al dia. Ens deixava entrar i sortir de casa quan vulguéssim i
sempre es preocupava perquè no anéssim soles a segons quines hores pel carrer per tal que no
ens passés res.
Per moure’ns per Saint Louis hi era l’Amadou, un noi que vivia allà i que ens feia una mica de tour
per la ciutat, i de tant en tant fèiem coses plegats. Allà majoritàriament parlen wolof i francès. Al
principi va ser una mica complicat, ja que no parlàvem massa francés, però com feia anys l’havia
estudiat, no em va costar gaire entendre’m amb la gent, i poc poc vaig anar recordant i aprenent.

*D’esquerra a dreta: Paula, Madame Louise, Lucia.

Projecte d’informàtica…
El projecte va tenir la durada d’un mes. Es va aplicar a l’escola Pikine Takk de Saint Louis, al
Senegal. Aquest projecte tenia els següents objectius:


Conèixer els elements bàsics d’utilització de l’ordinador (encendre, apagar, les parts de
l’ordinador, escollir programes, guardar documents, etc.).



Utilitzar i treballar amb el word, l’excel, el paint, el power point i fer ús dels diferents jocs.

Els usuaris eren uns 20 infants aproximadament d’entre 5 i 14 anys. Inicialment teniem 10
ordinadors. A causa d’una gran tempesta, un es va fer malbé. Al cap de ben poc, un altre va deixar
de funcionar. Així doncs ens vam quedar amb 8 ordinadors per a 20 infants.
Les classes tenien lloc de 9h a 12h de dilluns a divendres. La primera hora i tres quarts fèiem
classe, després tenien 15 – 20 min per esmorzar (el donàvem nosaltres), i finalment els deixàvem
una estona perquè experimentessin i juguessin amb els ordinadors.
Normalment, hi havia alguns mestres de l’escola amb nosaltres i de tant en tant ens donaven un
cop de mà. Sobretot amb la llengua. El meu francès és bastant pobre i hi havia infants, sobretot els
més petits, que encara no el parlaven i només es comunicaven en woolof.

*Alumnes de la classe d’informàtica a l’escola Pikine Takk

* Alumnes de l’escola Pikine Takk exposant un treball

L’últim dia del projecte, vam passar una avaluació als infants per tal que valoressin diferents
aspectes del projecte i per poder aplicar millores i modificacions en cas que aquest projecte es
tornés a aplicar, ja fos en aquesta escola o en qualsevol altra. Les respostes que van donar els
infants van ser molt favorables. Generalment van dir que els havia agradat molt i valoraven una
millora molt notable en el seu domini de la informàtica.

* Entrada de l’École Pikine Takk

* D’esquerra a dreta: Paula i Lucía donant classe

Objectius:
Fent referència als objectius que ens havíem plantejat generalment van estar assolits. Per una
banda, el de conèixer els elements bàsics d’utilització de l’ordinador, podriem dir que es va assolir
cent per cent. El segon objectiu, utilitzar i treballar amb els diferents programes, va estar assolit en
la majoria dels casos, ja que els infants més petits potser no el van acabar d’aconseguir del tot.
Infants:
A millorar…
El seu dia a dia familiar condicionava totalment la seva assistència i és per això que aquesta era
intermitent. Cada dia assistien una mitjanda de vint infants però no sempre eren els mateixos.
Aquesta situació dificultava el fet d’anar avançant amb el temari ja que hi havia infants que es
perdien classes on explicàvem el funcionament d’un programa.
Teòricament, i els infants en tenien consciència, la classe començava a les 9h del matí. A aquella
hora no hi havia pràcticament cap infant, potser dos o tres de vint, i anaven arribant durant el
transcurs del matí.
La diferència d’edats dels infants de vegades era un handicap a l’hora de fer les activitats. Per una
futura aplicació d’un programa similar, potser ens podriem plantejar el fet d’agrupar-los en dos
grups d’edat.
Ha funcionat…
Els infants venien molt contents al curs d’informàtica.
Van aprendre molt durant tot el mes i cada dia eren més autònoms a l’hora de fer treballs.

Van millorar considerablement el treball en equip (compartir ordinadors, ajuda mútua, treball per
parelles…).
En tot moment ens respectaven com a docents.
Fèien les tasques que els encomanàvem.
En acabar les classes, sempre es quedaven a recollir els ordinadors que s’havien utilitzat.
Recursos:
Segons la informació que teniem, hi havia d’haver 10 ordinadors i en arribar, només n’hi havia 9.
Durant el transcurs del projecte, n’hi va haver dos que van deixar de funcionar, així que ens vam
quedar amb 7 ordinadors per una mitjana de 20 infants.
Vam haver de formatejar la llengua dels ordinadors que vam poder, ja que la majoria estaven en
espanyol.
Els primers dies, no hi havia internet ni projector, dos requisits indispensables per al bon
funcionament del projecte. La següent setmana vam aconseguir un projector i tenir internet a un
dels ordinadors.
Vam haver d’anar readaptant el projecte degut a les causes explicades.
Professors de l’escola:
El fet de no dominar la llengua ens dificultava la comunicació.
Vam rebre ajuda irregular d’alguns mestres de l’escola.
Els mestres cada dia arribaven a una hora diferent, generalment quan ja feia estona que havia
començat la classe.
Nosaltres no disposàvem de la clau per entrar a la classe ni per agafar els ordinadors, i
habitualment aquesta ens arribava tard.
Jo estic molt satisfeta de la feina que vàrem fer a l’escola Pikine Takk. Penso que els infants venien
molt contents i, sobretot, van aprendre molt. Van passar de no saber engegar un ordinador, a fer
una presentació de power point, per grups, sobre un país davant dels seus companys. Així doncs,
estic molt contenta per l’evolució gradual espectacular que van viure els infants envers la
informàtica.
Malgrat algunes dificultats que he exposat a l’avaluació del projecte, penso que el resultat del
mateix ha estat molt positiu, tant pels infants com per nosaltres.

Seria molt positiu per aquests infants que no perdessin el contacte amb la informàtica, tan per no
oblidar el que han après, com per seguir aprenen sobre aquest camp.
Paula Aleixo Planas
Barcelona, 2017

