
 
 

 
Memòria del projecte de 
divulgació i formació 
intercultural.  
 
 

Context. 
 
Mollet del Vallès és una ciutat receptora i  punt de trobada de moltes cultures i 
pobles. La convivència i el respecte passen per la descobriment, coneixement i 
reconeixement de les cultures, les històries i el valors dels seus veïns més 
diversos. Per tant la entitat Fassulo i l’INS Gallecs han decidit col·laborar per 
dissenyar i posar en marxa un projecte de divulgació i de coneixement 
intercultural dirigit cap als alumnes. El projecte vol posar en contacte els alumnes 
de l’INS Gallecs amb el Mollet més desconegut, precisament els ciutadans 
d’origen senegalès, una de la més nombrosa y dinàmica a la ciutat.  
 

 
 



Definició 
 
És una nova activitat curricular que la seva finalitat és garantir que els estudiants 
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic i aprenguin en l'exercici 
actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat. 
 
 

Objectiu  
Posar els alumnes en contacte amb entitats i realitats de la seva ciutat que 
desconeixen. Per a això, reben unes sessions més teòriques en l'institut i una 
part més pràctica perquè puguin col·laborar amb el seu temps lliure. En aquest 
camp, els alumnes entraran en contacte i coneixeran part de la cultura i la història 
de Senegal i una part d'Àfrica. 
 

Desenvolupament del projecte. 
 
Durant el curs escolar els alumnes han participat rebut classes dirigits per Saiba 
Bayo, Director de Fassulo, Bayo ha estudiat Ciències polítiques en la UAB i 
posseeix un Màster en Filosofia Polítiques per la UPF. El seu coneixement de 
les cultura senegaleses i la seva llarga instància a Catalunya avalen el seu 
coneixement acadèmic per oferir un discurs centrat en la necessitat d'enteniment 
i reconeixement intercultural. A més al final de l'any escolar s'ha organitzat un 
col·loqui on van intervenir dos dels escriptors africans més reconeguts entre la 
comunitat africana a Espanya. Es tracta de la Senyora Remei Sipi i el 
senyor Inongo Vi-.Makome. La ocasió va servir per presentar una editorial 
africana que treballa en la publicació de llibres centrats en la temàtica africana 
exclusivament. 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

 


