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Projecte Ruanda
Dades generals:
Secció d'Institut de Gurb
Osona
Teresa Pietx
teresa.pietx@institutdegurb.cat

Dades de l’experiència:
Aquest projecte de Servei Comunitari, en el qual participen cinc alumnes, consisteix en
preparar material didàctic en anglès per a les escoles d'infantil i primària St. François Coll i
Santo Domingo School, totes dues de Ruanda.
Tradicionalment, Ruanda tenia com a primera llengua estrangera el francès -essent part de la
Francòfona- però actualment aquesta llengua ha estat desplaçada per l'anglès, que és la que
majoritàriament s'utilitza en els centres educatius. Aquest canvi, que s'ha produït amb gran
rapidesa, ha generat la necessitat de poder disposar de materials i recursos educatius en
llengua anglesa, que serveixin de suport a l'aprenentatge dels alumnes.
Per tal de descobrir les necessitats reals de les escoles, així com les seves característiques,
currículum i, sobretot, la realitat social en què viuen els alumnes ruandesos, els participants en
el projecte s'entrevisten amb cooperants catalans que freqüentment viatgen a Ruanda,
especialment amb Maria Soto, professora d'anglès.
A partir d'aquí, els nostres alumnes elaboren els materials. Igualment, s'intentarà aconseguir la
col·laboració d'empreses de la comarca per tal que facin donació de material escolar per a
aquests dos centres educatius de Ruanda. Tant el material didàctic com l'escolar es farà arribar
a través dels cooperants catalans. Es preveu que aquest sigui un projecte amb continuïtat en el
temps i que els nostres alumnes puguin rebre un feedback per part dels estudiants ruandesos.
A més a més, els alumnes de 1r d'ESO del nostre centre destinaran els guanys obtinguts en el
seu projecte emprenedor a comprar un ordinador per a una de les escoles.
En totes les fases d'aquest projecte internacional s'utilitza la metodologia AICLE i els materials
resultants d'aquest seran en anglès -també la carpeta d'aprenentatge i l'exposició oral.

Redacció: Professors i alumnes de l'Institut de Gurb.

Aprenentatges que s'han donat:
-

Desenvolupar-se en un context internacional.
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-

Valorar la dimensió intercultural del món actual.

-

Millorar l'expressió escrita i oral en llengua anglesa.

-

Desenvolupar l'empatia i aplicar-la en l'elaboració dels materials didàctics.

-

Treballar en equip, no només amb els companys de classe, sinó que també amb tots
els participants del projecte.

-

Reconèixer una necessitat social i ser capaços de donar-hi resposta.

-

Considerar-se ciutadans capaços d'intervenir positivament en un món global.

-

Planificar, desenvolupar i explicar en llengua anglesa, per escrit i oralment, un projecte
de Servei Comunitari fent ús d'eines informàtiques que permetin el treball
col·laboratiu (el projecte s'avalua a través d'una carpeta d'aprenentatge i d'una
exposició oral)

-

Reflexionar sobre el propi projecte i millorar-lo, si s'escau (segons el què es demana a
la carpeta d'aprenentatge).

Descripció del servei:
Preparar materials de suport a l'aprenentatge en llengua anglesa, d'acord amb les necessitats
de dues escoles de Ruanda.

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació
Matèries implicades: Educació per a la ciutadania
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Data d'inici del projecte: 2014
Data de finalització del projecte: 2015

Dades de contacte:
Adreça: Carrer de l'Olivera
Població: Gurb
Comarca: Osona
Telèfon: 938 897 572
Correu electrònic: sesgurb@gmail.com
Web: http://institutdegurb.cat/

