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PRESENTACIÓ
Sóc Mireia Rebull, de Barcelona. Sóc llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport. L’any passat vaig participar en un programa de cooperació que organitzava la
Fundació Blanquerna a Calcuta, India. Allà vaig conèixer la que ha sigut la meva
companya de viatge aquest any a Senegal, la Vanessa (mestre d’educació primària).
L’any passat a la Índia vàrem treballar a una escola realitzant ,el que ells van voler
anomenar, classes d’educació física. El cas és que varen ser unes “classes d’educació
física” ben diferents al que nosaltres coneixem. És cert que vàrem fer jocs, vàrem ballar,
jugar a futbol, inclús el darrer dia, com a comiat vàrem organitzar una gimcana. Aquest
any ho volíem repetir, però en un altre banda, un altre país inclús un altre continent.
Posant-nos en contacte amb CCONG va ser com d’un dia per l’altre el dia 30 de juny a
quarts d’onze de la nit aterràvem a Dakar (Senegal), amb la idea de fer els que ells
coneixen com a “colonies de vacances”. No cal dir que la realitat que ens vàrem trobar
a Ndokh no va ser la mateixa que ens vàrem trobar l’estiu passat a Calcuta, però us puc
assegurar que les ganes eren les mateixes i les idees no paraven de multiplicar-se i
créixer a tota velocitat.

OBJECTIUS DE l’ESTADA
Al pertànyer les dues al camp de l’educació, els nostres objectius durant aquest més a
Ndokh han estat els següents:
-

Conèixer els sistema educatiu de NDOKH.
Organitzar un campus de vacances
Conèixer el sistema esportiu d’Ndokh i organitzar activitats esportives durant les
vacances.
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NDOKH, SENEGAL
Ndokh és un poblat que es troba a uns 100 km de Dakar (la capital de Senegal), i a uns
20 km de Bambey. Bambey, podríem dir que és al ciutat amb més recursos (botigues
per comprar aigua, galetes, fruita, connectar-se a internet...) més propera al poblat de
Ndokh.

Bambey

Dakar

Ndokh

Senegal

En aquest poblat és on nosaltres hi hem fet vida durant la nostra estada. Allà ens varen
acollir a casa del germà de Alain Faye. On hi viuen un matrimoni amb els seu 7 fills.
Amb ells hi passàvem totes les hores que no estàvem desenvolupant el nostre programa
d’educació física i salut a les escoles.
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Tan la família com la gent de Ndokh és encantadora i van fer que la nostra estada fos
inoblidable!
És cert que Senegal és país de Teranga (hospitalitat en wolof). Tot i necessitar els carros
(“charretes”) per cultivar feien mans i mànigues per poder-nos acompanyar a Toucar per
desenvolupar el nostre programa. Ens van donar tot allò que vàrem necessitar i més!
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PROGRAMA D’EDUCACIÓ FÍSICA I SALUT
El programa es va dur a terme a 3 escoles: a l’escola de secundària de Toucar i les
escoles de primària de Ngargarlam i Ndokh. Es van dedicar 4 dies a cada escola, en
horari de tarda de 16h a 18h.
La idea del programa va ser intentar seguir el lema “Jocs del món”, on nosaltres els
primer dies amb cada grup els hi proposaven jocs coneguts per nosaltres i el darrer dia
eren ells els protagonistes tot proposant-nos jocs de l’Àfrica o Senegal que coneguessin
per poder-hi jugar tots junts i realitzar així un intercanvi cultural a través dels jocs.

OBECJTIUS GENERAL DEL PROGRAMA
-

Gaudir de l’esport i de les activitats esportives.

-

Aprendre diferents jocs i esports.

-

Aprendre molts dels valors que comporta l’esport.

-

Realitzar un intercanvi cultural a través dels jocs.

CALENDARITZACIÓ
Juliol 2012
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Dies a Dakar
Jornades de concreció del programa amb les diferents escoles
Desenvolupament del programa a l’escola de Toucar
Desenvolupament del programa a l’escola de Ngargarlam
Desenvolupament del programa a l’escola de Ndokh

Primer dies a Dakar
EL dia 30 de juny, després d’un llarg dia d’avió. Primer Barcelona- Madrid, i després Madrid –
Dakar, a l’aeroport ens esperava l’Oussmane, la nostra persona de referència en aquest país, en
aquells moments exòtic, novadós i especial.
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El dia següent, ens volíem posar en marxa i l’Oussmane ens va portar a caminar per Dakar.
Vàrem començar per la platja i vàrem anar a parar al centre de Dakar i el port. Vàrem veure
Gorée des de Dakar amb unes vistes privilegiades, i a la tarda vàrem anar a la platja a menjar
eriçons.
El dia següent, vàrem anar a visitar unes escoles públiques de Dakar. La guarderia de Yokko, i
Ibrahima a més a més de l’associació de dones. La pena va ser que en una de les escoles no
estava en funcionament perquè el dia anterior hi havia hagut eleccions presidencials. A la tarda
vàrem anar a comprar provisions per el dia següent marxar a Ndokh.

Jornades de concreció del programa amb les diferents escoles
Al arribar a Ndokh, el primer que vàrem fer va ser posar-nos en contacte amb les 3 escoles que
treballaríem durant aquest mes.
El mateix dia que vàrem arribar, ens vàrem reunir amb el Cap de l’associació de pares de
l’escola de Ndokh (el que nosaltres coneixem com a AMPA). Ens va rebre encantat i ens va dir
que de seguida faria una sensibilització als pares, perquè a les tardes els deixin venir amb
nosaltres enlloc d’anar el camp. El dia de la presentació, va ser un èxit, l’aula estava plena
d’alumnes amb moltes ganes de participar!
El dia 6 de juliol, vàrem agafar la charrette i vàrem anar al poble de Toucar (4 km de Ndokh).
Allà ens va atendre un cap d’estudis, el professor de matemàtiques, el de llengua amb el qual
vam estar parlant amb castellà sobre el sistema educatiu d’Ndokh i l’espanyol. També hi havia
el professor d’educació física, el principal implicat. Varen ser molt agradables. Ens van donar
totes les facilitats per poder desenvolupar el nostre
programa. Un cop presentat el programa als
professors, vàrem anar passant classe per classe a
presentar-nos al alumnes.
El mateix dia per la tarda, vàrem anar a parlar amb
els professors de l’escola de Ngargarlam, allà vàrem
tenir més problemes perquè el professor ens va
demanar una motivació econòmica per ajudar-nos a
fer de traductor amb els nens. Nosaltres evidentment
no li podíem oferir aquesta possibilitat. Al final
després varis estires i arronsa va acceptar i ens va
ajudar a desenvolupar la nostra tasca amb els nens.
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Desenvolupament del programa a l’escola de Toucar
SESSIÓ: 1
DATA: 10 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de futbol i ESCOLA: Toucar
d’handbol, pitralls

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

ESCALFAMENT:

1.

2.

1.

2.

- Galls, gallines i serps
- Cara i creu

PART PRINCIPAL:
Amb les noies vàrem fer Handbol.

1. 10 passades : dos equips. Hi ha un equip que te la
pilota. Aquest ha d’aconseguir fer 10 passades
sense que els altres l’interceptin.
2. Plantar la pilota: dos equips. Hi ha un equip que te
la pilota. L’equip que te la pilota h d’intentar
plantar la pilota a l’àrea contrària.
3. Triangular: partits entre 3 equips.
3.
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SESSIÓ: 2
DATA: 11 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de futbol i ESCOLA: Toucar
d’handbol, pitralls

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

ESCALFAMENT:

1.

2.

- Cues.
- Matar.

PART PRINCIPAL:

1.

Amb les noies vàrem fer Handbol.
1. 10 passades : dos equips. Hi ha un equip que te la
pilota. Aquest ha d’aconseguir fer 10 passades
sense que els altres l’interceptin. Avui hem afegirt
una regla nova; no es pot repetir la passada.
2. Triangular: partits entre 3 equips.
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SESSIÓ: 3
DATA: 12 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de futbol i ESCOLA: Toucar
d’handbol, pitralls

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

ESCALFAMENT:

1.

2.

Com que és el darrer dia; repetim els jocs que més els ha
agradat i després proposaran jocs típics del Senegal i
d’Ndokh.
- Matar.
- Gallines, cues i serps.

1.

- Le sort: es fan dos equips, un es col·loca amb cercle i els
altre a dins. Es tracta que l’equip que està al centre, tregui
l’equip que està a dins fora del cercle (arrossegant...),
semblant a un arranca cebes.
- Le filet: Es col·loquen amb un cercle. Un té un mocador,
que deixarà a l’esquena d’ algú, aquest s’aixecarà i el
perseguirà.

2.
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Desenvolupament del programa a l’escola de Ngargarlam

GRUP CE1 i CE2

SESSIÓ: 1
DATA: 16 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de plàstic, ESCOLA: Ngargarlam
gomets per fer els equips.

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

PART PRINCIPAL:

1.

2.

3.

4.

1. Paquets.
2. Cuc.
3. Aranya
4.Mocador.
5. Le filet: els sorprenem amb un jocs senegalès, que havíem
conegut a l’escola de Toucar.

5.
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SESSIÓ: 2
DATA: 18 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de plàstic, ESCOLA: Ngargarlam
gomets per fer els equips.

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

PART PRINCIPAL:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Programa de salut (ens rentem les mans? I les dents?
Com ho hem?).
Els vàrem demanar els nois i noies que pensessin jocs que
ells coneguessin per jugar-hi tots plegats.
2.Le gendarme.
3.Le sort.
4.Tanga limonade (pica paret).
5.Le vogue (gallineta cega).
6.Khalamandirbadio.
7. Mocador
8.Le filet.
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Grup CM1 i CM2
SESSIÓ: 1
DATA: 18 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de plàstic, ESCOLA: Ngargarlam
gomets per fer els equips.

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

PART PRINCIPAL:

1.

2.

3.

4.

1. L’aranya.
2. Guines, serps i gallines.
3. Matar.
4. Fruites.
5. Le filet.

5.
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SESSIÓ: 2
DATA: 19 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de plàstic, ESCOLA: Ngargarlam
gomets per fer els equips.

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

PART PRINCIPAL:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Programa de salut (ens rentem les mans? I les dents?
Com ho hem?).
Els vàrem demanar els nois i noies que pensessin jocs que
ells coneguessin per jugar-hi tots plegats.
2.Langbouri.
3.Joqueia.
4.Le dame.
5. Ai.
6.Le sant moutin
7. Mocador
8.Le filet.
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Desenvolupament del programa a l’escola de Ndokh

SESSIÓ: 1
DATA: 20 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de plàstic, ESCOLA: Ndokh
gomets per fer els equips.

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

PART PRINCIPAL:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.Le filet
2. Aranya
3. Mocador
4. Cara i creu
5. Cuc
6. Paquets
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SESSIÓ: 2
DATA: 21 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de plàstic, ESCOLA: Ndokh
gomets per fer els equips.

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

PART PRINCIPAL:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.La cadena
2. Lladres i policies
3. les 10 passades
4. Mocador
5.Matar
6. Le filet
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SESSIÓ: 3
DATA: 22 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de plàstic, ESCOLA: Ndokh
gomets per fer els equips.

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

PART PRINCIPAL:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Igual que a l’escola anterior els vàrem demanar que fossin
ells els que proposessin jocs propis del Senegal perquè hi
poguéssim jugar tots.
1.Le iugurt.
2. Le voge (la gallineta cega)
3. Langobouin.
4. Sant moutin.
5. Arrencacebes
6. Cursa de cucs.
7. Matar.
8. Le salté.
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SESSIÓ: 4
DATA: 23 de juliol

TEMPS

MATERIAL: pilotes de plàstic, ESCOLA: Ndokh
gomets per fer els equips.

TIPUS D’ACTIVITAT

GRÀFICS

PART PRINCIPAL:

1.

1.Futbol
2. Matar
3. Le filet

2.

3.
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LIMITACIONS DEL PROGRAMA
Ens hagués agradat poder arribar a més escoles, més nens, i tenir més temps amb cada
grup, però ens vàrem trobar amb les limitacions de que el mes de juliol a Senegal les
escoles ja han acabat les classes. Molts nens marxen amb les famílies a Dakar o bé
ajuden els pares a cultivar aprofitant que és l’època de pluges, i és quan més rendiment
en poden treure de les seves terres.

ELS MATINS A NDOKH
A la tarda desenvolupàvem el programa explicat, però els matins els passàvem amb la
família. Normalment ens aixecàvem a les 7, esmorzàvem galetes i kenquiliba (com
veieu a la fotografia, alguna dia vàrem esmorzar nocilla senegalesa). Després anàvem al
camp a ajudar-los a cultivar mongetes, blisap... o bé els ajudàvem a triar cacauets per
després utilitzar-los per cuinar.
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També aprofitàvem per rentar la roba o els estris de cuina.

I les dijous anàvem el mercat de Mbafay per fer la compra de la setmana.
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Darrers dies a Dakar
Tres dies abans de marxar, vàrem tornar a Dakar i vàrem aprofitar per fer turisme amb
l’Oussmane.
A la mateixa tarda al arribar, ens vam espavilar per arribar a l’hotel i vàrem anar a
buscar un Ferry que ens portes a l’illa de Gorée (l’Illa dels esclaus). Va ser una tarda
molt bonica, amb un paisatge ben diferent el que havíem vist fins ara. Era un paisatge
que recordava molt al paisatges mediterranis.

El dia següent vàrem anar a visitar el llac rosa.
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Vàrem anar a dinar a casa l’Oussmane que va aprofitar per explicar-nos el negoci
d’avicultura. Vàrem menjar un plat de pasta i uns mangos de la seva collita i vàrem
tornar cap a Dakar.

El matí abans de marxar, vam anar al mercat tèxtil i el mercat artesanal de Dakar.

Abans de marxar, vàrem anar a la
platja,
per
acomiadar-nos
definitivament de Senegal…
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UNES ANÈCDOTES PER ANAR ACABANT...
L’aniversari i els globus!
Les mares de família normalment s’aixequen cap a les 6 del matí i cap a dos quarts de
set es va despertant la resta de la família.
Els dia 20 de juliol va ser el 18è aniversari de l’Anne (la filla gran de la família amb la
que estàvem). Així doncs ens vàrem aixecar a les 5, vàrem inflar uns quants globus que
havíem portat des de Barcelona i els vàrem penjar a l’arbre del davant de casa. Quan es
van despertar es van quedar parats, sense saber massa el que podien significar aquells
globus penjats de l’arbre. Al veure que no feien res, ens vàrem posar a jugar, a l’instant
tots els nens ens van imitar i es van posar a jugar.
Quin ensurt quan es va rebentar el primer globus!
Al cap d’una estona vàrem treure un bolígraf i vàrem posar el nom de cada nen a un
globus. Però tothom sap un nen i un globus es difícil que aguantin més d’un dia plegats.
Així doncs van començar els plors cada vegada que es rebentava un globus. No va
quedar cap nen amb globus.
Però els esperava una sorpresa. El dia que marxàvem, ens vàrem tornar aixecar a les 5 i
vàrem inflar els globus que ens quedem, cobrint així tot el llit ple de globus. Pel que ens
va comentar després una altre voluntària amb la que vàrem coincidir, van al·lucinar!
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Gomets
Faltaven tres dies per tornar cap a Dakar i 6 per aterrar a Barcelona. Havíem portat
gomets de Barcelona per utilitzar-los com a identificatius a l’hora de fer els equips pels
diferents jocs. Com que ja s’havia acabat la feina amb les diferents escoles i ens havien
sobrat gomets els vàrem repetir a tots els nens que ens van demanar. Incloses nosaltres!
Així va passar una tarda més plena de somriures i rialles!

Cantem?
El primer dia d’arribar allà, ens varen presentar tota les famílies que vivien dins la
mateixa concessió (mateix tancat). I de seguida ens vàrem posar a fer feina: triar
cacauets per poder fer nua bona salsa!
Anàvem parlant amb tothom explicant d’on érem que fèiem, l’edat que teníem i de tan
en tan intercanviem entre nosaltres alguna paraula amb català. De sobte una nena ens
escarnia paraules. Així que vàrem començar a cantar la cançó de “Si tu vas al cel amb
patinet”. Però la cosa no va acabar així. Un Diumenge a la tarda que havia plogut molt
teníem molts nens a casa sense poder fer res perquè tot estava moll. Ens vam asseure
amb ells i els hi vàrem ensenyar totes les cançons catalanes que se’ns varen acudir.

Truita de Patates
L’Oussmane, el contacte de CCONG a Senegal ens va acompanyar fins a Ndokh i el dia
abans d’acomiadar-lo ens va proposar fer un plat típic de espanyol. Nosaltres amb el
que teníem, ja que no teníem botigues per anar a comprar, vàrem decidir fer una truita
de patates. No portàvem gaires dies allà, però més o menys teníem calculat que si
sopàvem a les 9 del vespre cap allà a les cinc o quarts de sis de la tarda ja es posaven a
fer el sopar. Així que nosaltres a dos quarts de sis vàrem començar. Vàrem pelar les
patates i les vàrem fregir (van necessitar ben bé una hora de cocció) vàrem pelar la ceba
24

(una altre hora de cocció), vàrem tirar els ous, Però al no tenir paella més que una truita
de patates vàrem menjar una espècie de remenat d’ous i vàrem afegir pasta i llest!
Havíem calculat prou bé el temps a un quart de deu ens disposàvem a sopar. No en va
quedar ni rastre tot i ser d’un gust ben diferent del que els senegalesos estan acostumats!

Últim dia a Ndokh
El darrer dia a Ndokh va ser molt especial. A la tarda ens vàrem reunir amb “Les viex
du village” que ens van voler agrair de totes totes el que havíem fet durant aquest mes.
Va ser un mar de llàgrimes. Nosaltres els vàrem dir que el plaer havia estat nostre per
haver pogut conèixer gent fantàstica, uns nens Increibles i sobretot que ens haguessin
acollit tan bé. A la nit, després de sopar, les dones del poble juntament amb alguns nens
d’Ndokh ens van acomiadar amb unes danses i cançons per desitjar-nos molta sort en el
camí de tornada a casa i a la vida.
El dia següent, nosaltres havíem d’agafar l’autobús de tornada a Bambey per després
anar a Dakar, però vam decidir aixecar-nos 20 minuts abans per inflar tots els globus
que ens quedaven i deixar-los a sobre el llit com a sorpresa pels nens. Pel que ens va dir
la nostra companya que es quedava 15 dies més, es veu que els nens van al·lucinar!
Però realment, no tenia punt de comparació del que m’enduia d’aquest viatge.
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AGRAÏMENTS
Agrair en primer lloc a CC ONG, sobretot a la Pilar, en Rafa i l’Oussmane, per deixarme col·laborar amb ells i confiar amb nosaltres per poder dur a terme el nostre
programa d’educació física a Senegal.
En segon lloc, agrair a la meva companya de viatge, la Vanessa per acceptar proposta i
voler compartir amb mi aquest projecte esbojarrat. I no només això, voler acompanyarme en aquest viatge. Sense ella no hagués estat el mateix.
També agrair a l’Adriana Soria, que malgrat no conèixer-nos de res, va conviure amb
nosaltres quinze dies a Ndokh.
I Finalment, agrair tota la gent d’Ndokh l’acollida que ens va fer, sobretot la família de
la Siga, per donar-nos de menjar, dormir, i la seva hospitalitat.
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