Beques escolars al Senegal
CAMPANYA DE BEQUES 2018 - 2019
Com cada any, des de fa 20 anys, amb l’inici d’octubre comença el nou curs escolar al Senegal.
Infants i joves van a classe per aprendre, compartir i gaudir. Rebre aquesta educació és crucial
per convertir-se en persones capaces d’encarar els reptes que la societat, en canvi constant, els
hi presenta.
Pels més petits l’escola és el primer contacte amb el món
educatiu, i pels grans és l’oportunitat d’encaminar el seu
futur cap a estudis superiors, així com desenvolupar un
ofici i establir-se al territori.
Els nois i noies cal que vagin a l’escola; especialment les
noies, que en molts casos acaben deixant els estudis. Però
el procés educatiu va molt més enllà que el fet d’assistir a
l’aula. Les famílies han de poder implicar-se en l’educació
dels seus fills i filles, ja sigui acompanyant-los de casa
a l’escola i/o permetent que els joves participin en
activitats extraescolars.
Per fer això possible i assegurar que tothom pugui tenir
aquesta oportunitat, la campanya de beques escolars es
converteix en una eina imprescindible.
Però aquests reptes són una part d’un conjunt més extens;
també és necessària una millora de la formació del
professorat, per aconseguir augmentar el nivell educatiu
general, així com una millora de l’espai.
Gràcies al vostre suport tenim tot això a les nostres mans i
podem seguir complint els nostres objectius. Depèn de tots
nosaltres seguir fent possible tot el que estem aconseguint.

Com puc col·laborar-hi?
· Renovant la vostra ajuda o fent-vos col·laboradors del programa de beques; mitjançant
transferència o ingrés, indicant el vostre nom, al compte de Fundació Educació Solidària de
la Caixa: ES90 2100 0806 21 0200911364
· També podeu ajudar-nos ampliant la nostra base social de col·laboradors, fent arribar la nostra
proposta a aquelles persones que penseu que poden estar interessades, amb l’objectiu de poder
oferir més beques escolars a nois i noies del Senegal.
El cost d’una beca escolar pel curs 2018 - 2019 es manté en 120 €.

DADES DEL CURS 2017 - 2018
Gràcies als 62.075,00 € recollits en la campanya de beques d’Educació Solidària durant el curs
passat 2017 - 2018, hem pogut donar suport a l’escolarització de 508 alumnes d’un total de 994
alumnes de les escoles d’infantil, primària i secundària que hi ha al Senegal.

École et Collège de Thiaroye

École Sainte Thérèse de Sokone
École Les Lapins Bleus

École Saint Joseph de M’Lomp
Collège Joseph Faye d’Oussouye
Collège Calasans de Kadjinol
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