


Amics d’Oukout - Senegal 



Raó de ser 
 

La situació de: 
• crisi prolongada 

• atur que afecta a una part important de la població activa 

• pèrdua d’ingressos 

• política de retallades en drets socials i laborals, en 

inversions per a la investigació,  en projectes solidaris ... 

 

està condemnant la nostra societat  a:  
la pobresa,  l’exclusió social,  la marginació, les 

desigualtats, patologies físiques i mentals, conseqüències 

molt greus sobre l’autoestima i l’afebliment de la 

participació ciutadana... 
 



I com... 

 
treballem a un centre educatiu volem educar els 

nostres alumnes de forma integral, és a dir, treballant 

les 5 dimensions de la persona:  

 

• en el creixement físic,  

• en el creixement intel·lectual,  

• en el creixement afectiu,  

• en el creixement social 

• en el creixement espiritual 



Per això... 

 

un grup de persones s’ha plantejat què pot fer per a 

que els nostres alumnes rebin  una formació, que 

els ajudi a:  
 

• preocupar-se pel seu veí 

• interessar-se per fer petits canvis que poden arribar a 

canviar grans coses  

• conscienciar-se que la societat la formem tots 

• entendre que tots tenim veu i  capacitat per actuar 

•  ... 



I tot plegat per...  

 
• potenciar el creixement personal i la gestió de les 

emocions dels nostres alumnes. 

• millorar les condicions de vida de les persones. 

• donar una resposta de solidaritat social. 

• fomentar el voluntariat  i la participació. 

• sensibilitzar l’alumnat en la consciència social, el 

progressisme, la defensa dels Drets Humans i la 

defensa  dels Drets de la Ciutadania. 



Objectius 



 

Desenvolupar el sentit de la convivència, de la responsabilitat i del 

compromís entre l’alumnat: 

 

• Oferir-los un espai d’escolta, expressió i participació on se sentin 

segurs i percebin que els seus actes milloren el seu entorn. 

• Crear el sentiment de pertinença a un grup. 

• Fer-los sentir part de la comunitat (centre, poble, país, món). 

• Permetre que dins el grup els nois participin en la presa de decisions, 

de forma democràtica. 

• Fer-los entendre que tenim uns deures i obligacions envers el grup/la 

comunitat a la qual pertanyem. 

• Ensenyar-los a ser capaços de confiar en els altres i generar 

confiança. 

• Fer-los conscients dels efectes de les pròpies accions. 

• Ensenyar-los a preocupar-se pels altres i pels seus sentiments 

(empatia, paciència...). 



 

Cooperar i actuar: 

 

• Saber treballar en equip i responsabilitzar-se de la feina conjunta. 

• Respectar i apreciar les diferències de sexe, edat, cultura, religió i 

opinió. 

• Ser capaç de cedir pel bé comú, encara que el resultat final no sigui 

l’òptim. Saber arribar a acords acceptats per tothom. 

• Saber fer crítica constructiva que aporti quelcom positiu, que permeti 

avançar. 

• Ser solidari i sensible als problemes del Tercer i Quart Món, i d’altres 

col·lectius desafavorits (ancians, nens, malalts, col·lectius que pateixen 

discriminació, etc.). 

• Comprometre’s amb la defensa del medi ambient. 

• Tenir esperit de servei. 



 

Projectes 2013-2014 

 



 

 

Afalom-
Oukout 
• Esmorzars 

solidaris 

• Venda de roses 

• Actuació de St. 
Jordi 

• Venda de roses i 
productes 
artesanals 

• Fer-lo  extensiu a 
la població de 
Ripollet. 

• Vídeo 2012-2013 

La Marató 
de TV3 
• Producció i venda 
d’articles 

• Obra de teatre 

• Esports  
(intracentre-
intercentre) 

• Balls al carrer 

• Conferències 

• ... 

Ripollet 
• Recollida 
d’aliments 

• Recollida de roba 

• ... 

http://www.youtube.com/watch?v=NW7J8xAlP6g
http://www.youtube.com/watch?v=NW7J8xAlP6g
http://www.youtube.com/watch?v=NW7J8xAlP6g
http://www.youtube.com/watch?v=NW7J8xAlP6g


La Solidaritat és la grandesa dels pobles. 
Adapt. Ernest Che Guevara 


