SECUNDÀRIA

DIAPO 1: SENEGAL
Avui parlarem de Senegal a través del dia a dia de la Nafy,
una nena senegalesa de 9 anys. La voleu conèixer?

DIAPO 2: LA NAFY
Aquesta és la Nafy.

DIAPO 3: ÀFRICA
Assenyalar el continent africà:
- Algú de vosaltres ha estat a l’Àfrica? A quin país? Et
va agradar?
- Què sabeu de l’Àfrica? Colonització /
descolonització
Assenyalar Senegal:
- antiga colònia francesa
- ara república democràtica sota la supervisió de
França
- tipus de democràcia a Senegal: votar + garantir els
drets humans bàsics (el govern de Senegal els
garanteix?)
Assenyalar Catalunya i Senegal: veure la distància
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DIAPO 4: POBLAT DE LA NAFY: diferències entre
l’habitatge occidental i l’habitatge de l’Àfrica rural
- La casa de la Nafy és com casa vostra?
- Quines diferències veieu entre la seva casa i la
vostra?
- Les diferències més importants: no hi ha electricitat i
no hi ha aigua canalitzada
Electricitat: què funciona amb electricitat a casa
vostra? Llum, rentadora, nevera, congelador,
microones, tele, ordinador, aigua calenta...
Creieu que podríeu viure sense electricitat?
Aigua: què fem amb l’aigua dins de casa? vàter,
dutxa, labavo per rentar-se les mans, aigua a la cuina
per rentar plats i cuinar, màquina de rentar roba...
Creieu que podríeu viure sense aigua dins de casa?

DIAPO 5: FAMÍLIA: diferències entre la unitat familiar
occidental (família nuclear) i la unitat familiar africana
(clan, tribu, grup)
- Com és la família europea, occidental?
- Com és la família africana? família molt gran: pare,
més d’una mare (poligàmia), avis, néts, cosins...

DIAPO 6: CUINES / DIETA
- Aquesta cuina que veieu, és com la de casa vostra?
Quines diferències hi ha? Diferències entre les
condicions higièniques de les cuines occidentals i
de les cuines africanes
- Què esmorzeu vosaltres? Què és el xurro? L’arròs
com a aliment bàsic de la dieta alimentària.
Diferències entre la dieta occidental i l’africana:
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varietat i equilibri en la ingesta d’aliments; facilitat
d’obtenció de tot tipus d’aliments... conseqüències
en l’estat de salut
DIAPO 7: L’ESCOLA
- Com és la classe de la Nafy? És com la vostra? Des
del vostre punt de vista, què hi faltaria? Per què creieu
que no ho tenen? Diferències entre les escoles
d’aquí i les d’allà (estat dels edificis, estat de les
aules, mobiliari escolar, material escolar...)
- Quants nens i nenes sou per classe vosaltres? Quants
són a l’escola de la Nafy? Per què? Ràtio
alumnes/aula
- El sistema educatiu a Senegal: primària (6-12),
secundària (12-18)
DIAPO 8: EL CARTELL DE L’ESCOLA
Traduir les frases
- Creieu que són importants aquestes coses?
DIAPO 9: LES LLENGÜES: l’estatus de les llengües: la
supremacia del francès com a llengua de
l’administració, del sistema educatiu, dels mitjans de
comunicació..., la indiferència vers les llengües
africanes originàries
- Per què creieu que ho aprenen tot en francès a
Senegal?
- Quantes llengües es parlen a Senegal? (A Senegal
conviuen set ètnies, cadascuna amb la seva llengua.
La llengua comuna és el wòlof)
- Quina és la llengua materna de la Nafy? (mandinga)
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- Quantes llengües parleu vosaltres? Quantes llengües
parla la Nafy? (mandinga, wòlof, francès)
Ensenyar a presentar-se en mandinga.
Ensenyar a dir els números en mandinga

DIAPO 10: CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS: absentisme i
abandonament, especialment entre les nenes (ajudes a
casa / casaments precoços); desigualtat nens/nenes
- Què fan aquí els nens i les nenes quan acaben
l’escola?
- I quan acaben l’ESO? I quan acaben el batxillerat?
- Què voldreu ser quan sigueu grans?
- La Nafy vol ser professora... Podrà ser-ho? Per què?
DIAPO 11: ALIMENTACIÓ I BEGUDA (ja n’hem parlat)
- Què dineu vosaltres un dia de cada dia? Quants plats
mengeu? Sempre els mateixos?
- Quines són les vostres begudes preferides? Les
beveu habitualment?
- Què menja la Nafy per esmorzar, dinar i sopar?
- Què beu, únicament?

DIAPOS 12, 13, 14 I 15: ACTIVITATS DESPRÉS DE
L’ESCOLA: diferències entre l’ús del temps extraescolar
occidental (activitats formatives) i les de l’Àfrica rural
(de suport a la família)
- Quines activitats feu quan acabeu l’escola? Us agrada
fer-les? Per què les feu?
- Quines activitats fa la Nafy quan acaba l’escola? Són
com les vostres? Per què les fa?
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DIAPOS 16 i 17: LA SANITAT: diferències entre el
sistema sanitari europeu i el sistema sanitari africà:
l’accés a la sanitat i com afecta la salut, el tractament
de les malalties, les morts, l’edat de vida...
- Us poseu malalts de vegades? Aneu al metge? Com
us poseu bons? Us donen medicines?
- La Nafy pot anar sempre al metge quan està malalta?
Per què de vegades no hi pot anar? Pren medicines o
herbes que li prepara la mare? Per què creieu que no
compren medicines?

DIAPO 18: JOGUINES: diferències entre el sistema
comercial aquí i allà: facilitats d’accés a tota mena
d’articles i varietat d’articles
- Teniu moltes joguines vosaltres? Quines? On les heu
comprat?
- La Nafy té les joguines que teniu vosaltres? Quina
joguina té? L’ha comprat? Amb què li ha fet el seu
germà aquesta joguina? Per què no l’han anat a
comprar?
- Hi ha moltes botigues, oi, aquí a Castellar? I a
Sabadell, o Barcelona? Creieu que a Senegal, on viu
la Nafy, hi ha tantes botigues? Creieu que hi ha
botigues de joguines? Els pares de la Nafy poden
comprar joguines als seus fills? Per què?

DIAPO 19: ELS CONTES
- Per que creieu que fan un foc a la nit? Si no fan foc,
com creieu que s’hi veuen si no hi ha electricitat?
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DIAPO 20: ELS ANIMALS
- Heu vist mai aquests animals? On? Viuen lliures?
- A l’Àfrica, en molts llocs encara viuen lliures

DIAPO 21: LES MOSQUITERES
- Sabeu què és una mosquitera? Vosaltres dormiu a
sota d’una mosquitera? Per què? Hi ha mosquits a
casa vostra? Per què?
- Per què la Nafy i els nens de Senegal dormen sota
d’una mosquitera? Sabeu quina diferència hi ha entre
els mosquits de Senegal i els mosquits de Catalunya?
- La malària a l’Àfrica

DIAPO 23: COMIAT
Us ha agradat la meva història?
FONYATO!!
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