
PROJECTE SÀHARA A TERRENY (Campaments de refugiats) 

ENTITATS QUE HI PARTICIPEN 

- Regidoria de Participació Ciutadania, Drets Civils i Cooperació (Ajuntament de Lleida) 

- Associació d'Amics del Sàhara de les Terres de Ponent  

- INS Ronda, Família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 
 
L’Institut Ronda va iniciar el projecte l’any 2011. En aquest projecte hi han passat 
alumnat dels cicles formatius de grau superior d’Integració Social, Educació Infantil, 
Mediació Comunicativa i d’Animació Sociocultural i Turística i més endavant s’han anat 
incorporant diferents instituts de Lleida ciutat. 
 

LES INTERVENCIONS REALITZADES PELS CICLES FORMATIUS HAN ESTAT:  

1.- MADRASSA ( Escola de primària) 

L’alumnat de l´institut Ronda prèviament recull material escolar per portar-lo al terreny 
i fer-ne la distribució. En aquesta escola es treballen totes les assignatures que 
proporcionen als infants una formació bàsica i un desenvolupament integral, al mateix 
temps que els  prepararen  per a  continuar els seus estudis de la secundària.  

Proposta activitats a realitzar- Elaboració material didàctic; observació i suport al 
professorat; acompanyament a l´hora del pati a l´alumnat. 

Realització d´activitats expressives: cantar cançons, explicar contes, activitats de 
vocabulari bàsic, implementació de jocs cognitius i  psicomotrius: Memory i dòminos de 
fruites, El Lince, imitar i fer el ball de diferents animals, El Twister… 

2- CENTRE ESPECIAL D’ESTIMULACIÓ SENSORIAL  

L´alumnat seleccionat per anar al centres de sords i cecs se selecciona del Cicle de 
Mediació Comunicativa. Aquest alumnat realitzarà actuacions de suport al professorat.  

La tipologia de l´alumnat és variada: hi ha alumnat amb discapacitat auditiva,  sords i 
problemes de llenguatge, discapacitat visual, però amb restes visuals i que utilitzen el 
sistema Braille.  

3- ESCOLA persones amb diversitat funcional 

El Centre pertany al Ministeri d´Assumptes Socials i Promoció de la Dona del Govern de 
la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). Atén a l’alumnat de diferents edats i 
diferents tipus de necessitats específiques i especials: alteracions de l´espectre autista, 
Síndrome de Down, deficiències Intel·lectuals i alteracions en l´audició, la visió i el 
llenguatge.  

 

 



4.- CENTRE  JOVES  

En aquest centre hi ha anat l’alumnat del Cicle d´Animació Sociocultural i Turística i 
d’Integració Social. 

Proposta d’activitats a realitzar. 

- Disseny i realització d´uns murals,  la creació d´un espai de coneixement entre els joves 
de Lleida- joves sahrauís per aproximar- se a la seva realitat i compartir vivències, i la 
preparació d´activitats i dinamització de la tarda compartida amb els joves sahrauís. 

 
Podeu trobar l’explicació detallada del projecte i el procés a la web 
https://saharaponent.com/lleida-amb-el-sahara/  
 

Un projecte d’Educació per al Desenvolupament que consta de diverses etapes. 

En la primera etapa es fa una formació a alumnes majors de 18 anys de diferents centres, centrada en un 
acostament a la realitat del planeta (causes i conseqüències de la pobresa, diferències Nord-Sud, …) per 
entendre la situació que viuen les persones refugiades. 

A partir d’aquesta formació s’ofereix la possibilitat a l’alumnat que hi ha assistit  a redactar una carta de 
motivació. Després, una comissió de selecció conversa amb cada alumne/a per conèixer més a fons els 
seus interessos i basant-nos en diferents paràmetres que hem anat anotant, es fa la selecció. 

Un cop seleccionats els/les alumnes que viatjaran, es passa a la segona etapa, on s’aprofundeix en les 
motivacions i el significat de fer un viatge als camps de refugiats sahrauís. 

La tercera etapa consta d’un viatge a terreny. L’alumnat seleccionat portarà a terme un viatge 
d’aprenentatge d’entre deu i dotze dies, en què visitaran diferents projectes socioeducatius als 
campaments de persones refugiades a Tindouf. Viuran amb famílies sahrauís i faran pràctiques a diferents 
centres segons els estudis que estiguin cursant i les motivacions que hagin mostrat. 

El projecte culminarà amb una quarta fase en què l’alumnat que ha viatjat a terreny serà agent de 
sensibilització en el seu entorn més proper. En diferents espais, des del propi centre educatiu fins a altres 
àmbits ciutadans, posaran en marxa xerrades, audiovisuals, exposicions i altres iniciatives per fer arribar 
la seva vivència a la ciutadania lleidatana. 

Aquesta última fase s’allarga durant tot el curs escolar i coincideix amb l’inici de la següent edició d’aquest 
projecte d’Educació per al Desenvolupament, de manera que l’alumnat que ha viatjat podrà transmetre la 
seva experiència als que optaran a anar al Sàhara l’any següent. 

https://saharaponent.com/lleida-amb-el-sahara/


 

Realització mural conjunt 

 



 

 

ESCOLA VÍCTIMES SWETTO ZUG 

 



 

 

 



 

Centre discapacitats i estimulació sensorial 

 



 

 

  



 

 

 

  


