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Quina és la relació entre mestres, entre mestres i alumnes, entre l’escola i el poble?
Entre els mestres tenim una relació molt cordial, fraternal, podríem dir que estem en
família. Entre mestres i alumnes, ja és una altra cosa: per ells som com estrangers
perquè els pares i mares ens veuen així, no valoren l’escola. El poble està en una zona
amb recursos agrícoles, la producció és elevada i per tant poden vendre productes a
més d’alimentar la família. Aquest fet els fa tenir la mentalitat de pensar que els qui
“toquen” més diners són precisament els qui no han passat per l’escola. Cal fer una
gran sensibilització, en aquest aspecte. El comportament desinteressat dels alumnes la
manca de comunicació entre l’escola i el poble. No hi ha iniciatives per realitzar millores
a les aules de l’escola. Al contrari, sovint ens desmoralitzen i no veuen bé que intentem
despertar els seus fills i filles. Cap respecte. Ens miren per sobre de les seves espatlles.
Tot i així, treballem perquè ens tolerin i procurem que l’ensenyament millori.
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El sistema educatiu a Burkina Faso
Editorial

A mesura que passa el temps, m’adono que els alumnes no estan motivats perquè al
poble no hi ha joves que hagin tirat endavant gràcies als estudis. L’entorn socio-econòmic no afavoreix l’aprenentatge escolar i les famílies no controlen si els fills i filles van a
l’escola, el paper d’educar es fa difícil en aquesta zona.
Malgrat tot, els esforços que es van mantenint gràcies als mestres i gràcies a la sensibilització que realitzen penso que podran canviar una mica la mentalitat dels pares i
millorar l’aprenentatge.
		
Mme Coulibaly/Alima Ouattara, mestra a l’escola de Konkoligoro

i ara, un conte: confiem amb els nens tímids
Fa molt de temps, en el si d’una família, va néixer un nen. Aquest va créixer tranqul·lament dins d’un ambient ple d’harmonia i generositat. El pare li va posar
per nom Kuilpiiga. Quan va fer sis anys, a en Kuilpiiga el van encomanar la feina
de pastor dels bens juntament amb els seus coetanis.
Quan es retrobaven, els seus amics l’empipaven i provocaven amb la intenció de
fer-lo enrabiar. Però malgrat tot, Kuilpiiga no reaccionava; fins al punt que el seu
pare va començar a inquietar-se pel desenvolupament del seu fill.
Quan va fer 8 anys, el seu pare va decidir posar-lo a prova. Envià el seu fill a mercat perquè li comprés carn de la bona, sense precisar quin tipus de carn havia de ser. El nen hi va anar i va comprar llengua de vedella. A
la tornada, va donar la carn a la seva mare. Ella la va cuinar i tota la família en va menjar gustosament. La setmana següent, el seu pare
el va tornar a avisar i li féu confiança altre cop donant-li diners per anar al mercat per comprar-li aquest cop però, carn dolenta. El nen
marxà a mercat. Davant el carnisser, va dubtar, i després de mil reflexions va comprar de nou llengua de vedella.
Un cop a casa, la mare va preparar la carn que de nou tothom va menjar amb gana i gust. El pare, estranyat pel comportament del seu
fill el va fer cridar i li va demanar:
- Fill meu, per què m’has comprat llengua de vedella les dues vegades que t’he fet anar a mercat?
- Per mi, pare, la llengua és al mateix temps dolenta i bona. Perquè, tal i com tu dius sovint: amb ella es poden dir tant les bones coses
com les dolentes.
Moralitat: per la boca, tot pot ser dit, tant sigui bo com dolent. 		

Fa més de 15 anys que a
Dugú vam iniciar el nostre
viatge convençuts que un model de cooperació a molt petita escala, sense més estructura que la d’un grup d’amics
amb molta empenta, havia de
funcionar. Segurament, en els
inicis teníem més il•lusió que
traça; de vegades ens ha costat entendre les necessitats
reals d’un projecte o posar-lo
en marxa. Però tot això no ha
estat mai un obstacle sinó una
motivació per millorar.
Ara, fent balanç, ens sentim
molt satisfets de que projectes de llarg recorregut com
l’escola de Gorà, el pou, el
molí, els tractors o les beques
escolars estiguin plenament
assentats i segueixin creixent
i sent sostenibles. I que d’altres projectes, més puntuals,
hagin permès a associacions
de dones i a famílies endegar
les seves pròpies iniciatives
per a progressar.
Res s’hagués fet sense la
gent que formeu part de Dugú
i sense l’esforç i bona voluntat d’altra gent que en aquests
anys també n’ha format part.
Us ho agraïm de tot cor a uns
i altres i us garantim que la
il•lusió i empenta continuen
intactes.

Del llibre “La fille et le génie”, 69 contes burkinabe.
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El sistema educatiu a Burkina Faso segueix l’estructura bàsica del sistema francès però amb unes
diferències que cal tenir en compte a causa d’aspectes socials, culturals i econòmics que existeixen
entre els dos països. És una herència del passat colonial que el govern burkinabès ha anat adaptant
a mesura que la societat ha evolucionat i que s’han dedicat recursos a la millora de l’educació.
Els nens i nenes comencen a anar a l’escola als 6 anys i durant 6 cursos haurien de finalitzar l’educació primària. Aquesta etapa es divideix en tres cicles ( CP, CE, CM ) i cadascun d’aquests cicles
inclou dos cursos ( CP1-CP2, CE1-CE2, CM1-CM2 ). Si aproven el CM2, es poden presentar a una
revàlida, si la superen tindran el Certificat d’Estudis Primaris ( CEP ). Seguidament, ja es pot cursar la
Secundària que està formada per 4 cursos ( 6ème,
5ème, 4ème i 3ème ), tenint aprovat el 3ème et
pots presentar a una revàlida per obtenir el diploma d’estudis secundaris ( BPEC ). Arribar a obtenir
aquest últim títol és important perquè és el que et
dóna dret a presentar-te a les oposicions per a estudiar per mestre/a, infermer/a, policia.... També
pots passar a estudiar el Batxillerat que inclou 3
cursos ( 2ème, 1er i Terminale ), si aconsegueixes
el títol de Batxillerat ja pots passar a la Universitat.
Al voltant de l’any 2000, el govern es va marcar l’objectiu de considerar una educació “de base” el fet
de tenir el certificat d’estudis primaris i, per tant, si
un poble aconseguia que alguna organització construís una escola, el govern hi enviava els mestres
necessaris. A partir del 2015, s’ha ampliat l’objectiu
i garanteix més professorat si un poble pot construir més aules per a poder impartir l’ensenyament secundari, és el cas del nostre projecte a Gorà.
Ara entrarem en uns detalls que fan referència als estudis de Secundària i que comprovarem que
seguir aquests cursos comporta una despesa econòmica que una bona part de la societat burkinabesa no pot assumir. Per poder cursar aquests estudis cal pagar unes quotes referents a despeses
d’escolaritat, inscripció, cotització a l’Associació de pares i mares, abonament a la Biblioteca, lloguer
de llibres, cotització especial, uniforme,... que pugen al voltant dels 200 euros per curs. Aquí no està
inclosa la “cantine”, ni els quaderns, ni els bolígrafs. Aquesta despesa seria la mínima en una escola
pública, en una privada és molt més.
Cal remarcar que el fet d’aprovar el CEP ( certificat d’estudis primaris ) no garanteix poder anar a
una escola pública a estudiar secundària i per tant tenir la mínima despesa que acabem d’esmentar.
Per què? Doncs perquè quan es fa l’examen s’ha d’aprovar per tenir el certificat però, a més, s’ha
de superar la nota de tall que permet l’entrada a 6ème, aquesta nota varia d’un any a un altre i,
si no s’aconsegueix, existeix l’opció de comprar la plaça per un preu que pot arribar als 150 euros.
Tot i que consta que l’educació a Burkina és pública i gratuïta, la realitat no és aquesta. Únicament es
podria acceptar durant els estudis primaris ja que després les despeses esmentades són inassumibles
per una gran part de la població i, com sempre, qui té més diners opta a una educació més completa.

Cinema

i, els projectes continuen
En la revista de l’any passat explicàvem l’odissea del molí-despellofador i acabàvem explicant que
teníem un problema: l’elevat cost de l’electricitat, derivat potser del comptador. Ara ja podem dir
que tenim el problema resolt, una part venia del comptador i una altra de la dinamo. Bé, fos el que
fos, el problema esta solucionat, funcionant molt bé i generant alguns beneficis que ja s’han destinat
a finançar, en part, tres noves beques universitàries per al present curs 2015-16.

Documental de Johanna
Schwartz sobre la “revolta” de
diversos músics per a salvar
el seu país de l’opressió sense
sentit.
http://www.theywillhavetokillusfirst.com/trailer/

Música

Tres alumnes becats a Gaouà, van acabar els estudis de secundària. Dos han entrat a la universitat
pública, un per cursar els estudis de Llengua Anglesa a Ouagadougou i l’altre per a fer Història a
Koudougou. Un tercer, ha accedit a fer el concurs per a una plaça de mestre.
En conclusió, les beques funcionen bé i ara son 27 els alumnes escolaritzats, entre ensenyament
primari i secundari i 3 a nivell universitari.
La beca universitària per a finançar els estudis de Dret de la Christelle ja s’ha acabat. El juny passat va
obtenir el títol de llicenciada en Dret Públic i ara haurà d’entrar en el món laboral procurant exercir
la seva especialitat. Des de Dugú li desitgem molta sort i encert en el seu futur.
El pou que vàrem fer el 2006 al barri de Sogpelese, un dels barris perifèrics de Ouagadougou, necessita reformes. La canonada que extreu l’aigua té problemes de rovell i malmet l’aigua. Així doncs, cal
fer una inversió important per arranjar-la. Ja tenim pressupost i afortunadament podrem enviar els
diners per fer la substitució de la canonada.
A Gorà, on poc a poc hem anat construint les aules per acollir tot el cicle de primària, ara, a la vista
del bon funcionament i bons resultats acadèmics, el govern els ha atorgat la possibilitat d’impartir la
secundària. El curs passat ja es va començar en una aula de sostre de palla, ara l’associació de mares
i pares ens ha demanat ajut per continuar, poc a poc, construint noves aules, en concret en caldrien
quatre més. La primera d’aquestes ja esta encarrilada i el proper curs podrà estar del tot enllestida.

Diari d’una mestra
Hi ha el costum de dir que l’ofici de mestra és un sacerdoci. Efectivament,
en el cas específic de Burkina l’adagi es confirma. També els nostres
avantpassats ens deien que si ens volíem fer rics, no escollíssim l’ensenyament. Però, per què he escollit ser mestra?
La resposta té dos motius: el meu pare i tenir una feina. El meu pare era
mestre (pau per la seva ànima), jo volia ser com ell. També volia tenir una
feina per aportar diners a la llar i ajudar el meu marit.
Ho he pogut aconseguir a partir del meu casament. Jo feia com la majoria
dels meus conciutadans que tenen el diploma (BPEC) que poden optar
a les oposicions de la funció pública. Aquestes oposicions es convoquen
cada any pel ministeri de la funció pública per cobrir places d’altres ministeris. Cal dir que amb la quantitat d’atur, escollir importa poc. Cadascú
es presenta segons la seva capacitat intel·lectual i on ofereixen més places però la quantitat de persones que es presenten és tant elevada que
es fa difícil optar a alguna (sense pensar en la possible corrupció).
Després de presentar-me a diferents oposicions sense tenir èxit, el meu
marit em va suggerir que estudiés a l’escola de formació de mestres a
nivell privat. Vaig passar el test que cal fer per entrar, el meu marit i la parella blanca de Barcelona (el meu marit els anomena afectuosament, germà gran i germana gran) van pagar la totalitat de les despeses de formació (400.000 FCFA, 600 euros), cal afegir despeses
complementàries de documents, dossiers, etc. És el lloc, aquí, per agrair-ho.
La formació va durar dos anys. Un primer per treballar tota la base teòrica i el segon per fer pràctiques en una escola de primària pública.
En acabar vaig fer l’examen del Certificat elemental d’Aptitud pedagògica ( CEAP ). Vaig aprovar i vaig aconseguir el Diploma, gràcies a
Déu, al meu marit i a la parella de Barcelona. Arribat en aquest punt vaig haver de presentar-me a l’oposició per integrar-me a la funció
pública, per fer aquest examen cal anar a Ouagadougou, la capital de Burkina.
Vaig passar l’examen i ja em trobava en una altra fase perquè l’oposició de la integració segons la regió que has escollit. Generalment, a
la regió del centre “Ougadougou” i a la regió de Hauts Bassins “Bobo-Diulasso” no hi ha tanta oferta de places com a les altres regions.
Parlant amb el meu marit vam valorar a quina regió m’havia de presentar, tot i no tenir tanta oferta vaig escollir les Hauts Bassins per
estar més a prop de la família. Gràcies a Déu vaig aprovar.

Djarabi Suite
(duet de kora i cello)
John Hughes & Stephen Katz
https://www.youtube.com/
watch?v=GlaTgCVcC14

Les Hauts Bassins, capital Bobo-Diulasso”, té tres províncies: le Houet, le Tuy i le Kénédougou. Segons les necessitats et destinen a una
d’aquestes tres. A mi em va tocar Kénédougou, a la comunitat de Samorougan i en concret a l’escola del poble anomenat Kongolikoro.

Llibre

Membres de DUGU amb l’Associacio de Mares i Pares de l’escola de Gora
Agraïm el suport de tots els socis, col·laboradors i amics que ens fan confiança i ens ajuden en la
tasca del dia a dia i també al suport, que des dels seus espais professionals ens donen:

À QUAND L’AFRIQUE ?
Autors: Joseph Ki-erbo – René
Holenstein Editorial: L’Aube
La visió d’aquest eminent historiador sobre l’Àfrica contemporània.

							Com vaig aconseguir arribar a l’escola? És el trajecte del combatent.
Pràcticament no hi camí, sobretot a l’època de pluges, sortosament que
les escoles estan tancades en aquest període. La primera vegada que vaig
haver de desplaçar-me per conèixer on havia de treballar, van ser dos dies
de viatge. Vaig tenir sort de conèixer una senyora a l’autobús que em
portava a Samorougan, vaig dormir a casa seva i al dia següent quan a la
inspecció em van dir el lloc exacte on era l’escola vaig haver de fer 60 quilòmetres amb una “motoreta” per una pista destrossada per les pluges.
L’arribada. A primera vista, vaig trobar una escola que em va semblar correcta. Les realitats dins de les aules van ser una altra cosa. Hi ha 6 classes
amb 6 mestres, tres dels quals som dones. El director i els representants
dels pares d’alumnes em van ajudar a trobar un lloc per viure, jo en aquell
moment encara no havia cobrat res. Després d’uns mesos em vaig traslladar a una casa una mica més acondicionada.
					

(segueix a la pàgina següent)

