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12è INTERCANVI EDUCATIU ENTRE PROFESSIONALS DE 

L’EDUCACIÓ DE GIRONA I XAUEN: Gènere i Diversitat 

 

VIATGE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL AL MARROC 

del 30 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023  
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Presentació del Programa 

 

L’Associació ECCIT porta més d’onze organitzant intercanvis entre les ciutats de Girona 

i Chefchaouen. Aquest viatge és una oportunitat per conèixer la realitat educativa, 

social i cultural del Marroc, i viure una experiència única, que permeti interaccionar i 

crear lligams interculturals amb la gent i el teixit associatiu d’ambdues ciutats. 

 

Enguany recomencem el Projecte d’intercanvi educatiu, social i cultural entre 

professorat de Girona (Catalunya) i de Chefchaouen (Marroc) després del període tan 

difícil per la pandèmia. L’hem continuat fent a través de les xarxes i amb gran esforç, de 

manera presencial, tot i que la nostra intenció sempre ha sigut poder reprendre el 

projecte original presencial. I ara sí, amb tota la il·lusió, hem volgut posar a tota la nostra 

gent a treballar pel projecte sabent que no podem renunciar a les necessitats existents 

ni a la xarxa creada en aquests darrers anys i alhora aprenent que l’eina virtual ens dóna 

possibilitats de reflexió i intercanvi més enllà de la presencialitat necessària a Girona i a 

Xauen. L’Intercanvi ha estat i continua sent una eina important pels educadors i 

docents d'ambdues ciutats per obrir ponts de col·laboració i establir dinàmiques de 

formació i d’intercanvi de bones experiències educatives i socials, i actualment s’hi 

afegeix l’objectiu de donar respostes compartides en aquest nou context. 

  

Aquest any hem volgut posar l’accent a intercanviar experiències i coneixements 

respecte a les diferents visions i pràctiques culturals i educatives sobre gènere i 

diversitat, dos eixos interrelacionats amb objectius comuns per fomentar la co-

educació, l’acció educadora que potencia la igualtat real entre dones i homes, en 

igualtat de drets, sense estereotips.  

Aquesta iniciativa de l’Associació ECCIT es porta a terme gràcies a l’alta implicació de 

professionals i centres de l’àmbit educatiu i social de les ciutats de Girona i Xauen i amb 

la col·laboració de la Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona, la Federació d’Educació 

de CCOO a comarques gironines, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de 
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Cooperació, l’Associació Ajial de Xauen,  l’Ajuntament de Chefchaouen, el Consell 

Provincial de Xauen i de la contrapart Associació ECCIT Morocco, entre d’altres. 
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INSCRIPCIÓ 

 
1. Trucar a ECCIT per comprovar la disponibilitat de places. YASSER: 657317340 

2. Un cop et confirmem la disponibilitat tens 48 hores per agafar els vols: 

• Anada: VUELING, 30 de desembre Barcelona-Tànger: 07,10h 

• Tornada: AIR ARABIA, 5 de gener de 2023 Tànger-Barcelona: 09,15h 

3. Has d’enviar la confirmació de la compra de vol i enviar-la al responsable d’ECCIT per 

confirmar la teva inscripció. 

4. Omple el formulari que t’enviarà el responsable d’ECCIT. 

5. Abans del viatge d'intercanvi, és farà una trobada formativa preparatòria pels inscrits 

al programa del intrecanvi 

 

PREU: 
320€ amb assegurança mèdica inclosa (vols no inclosos). Aquest viatge és un viatge 

solidari sense cap ànim de lucre. 

 

DURADA: 
7 dies, del 30 de desembre al 5 de gener. 
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Programa d'activitats educatives, socials i culturals 

del viatge d’intercanvi a Xauen 

 

30 de desembre: ARRIBADA i ACOLLIDA 

 
• Ens trobem a l’aeroport de Barcelona, terminal 1, al mostrador de Vueling, 

a les 6h del matí. 

• Arribada a l'aeroport de Tànger a les 9h del matí. Canvi de moneda primer 

dia. 

• Farem una ràpida visita sociocultural a la medina de Tànger acompanyats 

per president d’ECCIT Marroc, en Jamal Mesbah, qui ens mostrarà els 

racons d’aquesta ciutat característica pel seu cosmopolitisme. 

• Anirem a visitar a les dones de l’Associació de Dones de Tànger i gaudirem 

conjuntament d’un àpat típic de la regió. 

• Ja a l’autobús ens enfilarem cap a Tetuan on oficialment farem la 

inauguració del projecte d’Intercanvi a Marroc a la Delegació 

d’Ensenyament de la regió de Tetuan. 

• Cap al vespre anirem cap a l’acollidara Xauen on ens instal·lem a l’hotel i 

farem el sopar de benvinguda. 

 

31 de desembre de 2022... CAP D’ANY! 
 

 

• Pel matí esmorzarem a l’hotel i farem una visita guiada pels llocs més 

emblemàtics de Xauen de la mà del nostre guia preferit  Yasser Saadoune, 

fill de Xauen. Anirem a la cascada Ras el Ma, tot gaudint de la ciutat blava, 

fins arribar a la Mesquita “Loca”. 
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• Acabarem el recorregut visitant l’escola de primària de Suleiman Hawat 

on podrem participar de les activitats d’aula i començar a tenir un 

coneixement pràctic sobre com es treballa l’educació formal a Marroc. 

• Dinar i tarda lliure. 

• Ens retrobarem al vespre per celebrar plegats la Festa de Cap d’Any... 

soparem plegats vestits de gala, menjarem 12 olives típiques marroquines 

i si algú encara s’anima coneixerem alguns dels racons de Xauen on 

podem fer unes tapes i una cervesa al més pur estil local. 

 

1 de gener: PRIMER DIA DEL NOU ANY 
 

• Matí i dinar lliure.... descansem de la festa...  

• A la tarda ens retrobarem amb el professorat xauní participant de 

l’intercanvi i autoritats locals de Xauen que ens donaran la benvinguda 

oficial a la ciutat. Dialogarem sobre l’Educació aquí i allà mentre 

conjuntament preparem el sopar tot fent un taller de cuina típica 

marroquina. 

• Sopar de germanor d’ECCIT del primer dia de l’any. 

 

 

 

2 de gener: ENTITATS SOCIALS I CULTURALS DE XAUEN 

• Avui ens dedicarem a les entitats socials i culturals de Xauen, l’educació no 

formal. Visitarem la seu de la Mitja Lluna Roja de Xauen i coneixerem els 

seus i les seves voluntàries, així com les tasques socials que fan. 

• Dinarem plegats amb agents socials i culturals de la ciutat, entre ells hi 

haurà els educadors de carrer de l’Associació AGIAL amb qui a la tarda 

participarem de les seves activitats. 

• Sopar lliure. 
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3 de gener: ESCOLA RURAL D’INFANTIL I PRIMÀRIA 

 
• Ben d’hora al matí, a les 9h, anirem cap a la costa per començar una 

col·laboració amb l’escola rural de Targha on farem activitats pròpies de 

l’etapa primària i infantil i dialogarem amb els docents sobre les diferents 

pràctiques educatives. 

• Tot seguit visitarem la cooperativa de dones de Targha especialitzada en el 

mandil. Aquesta cooperativa agrupa dones rurals que han fet el primer 

projecte d’autoocupació a la zona.  

• Farem un dinar de germanor amb els el professorat i agents socials de 

Targha. 

• Tornada a Xauen i sopar lliure. 

 

4 de gener: INSTITUTS 

 

• Pel matí ben d’hora un altre cop, farem un curt passeig pel mercat 

setmanal del poble i ens encaminarem a visitar dos instituts, un de 

secundària, Hassan I, i un altre de batxillerat, Moulay Rachid. Farem dos 

grups per participar de les activitats d’ambdós centres, plantejar-ne 

algunes de les treballades prèviament i dialogar amb l’alumnat i el 

professorat sobre l’educació a Marroc i a Catalunya. 

• Dinar i tarda lliure. Últim dia per gaudir de la perla blava, Xauen. Aprofiteu 

al màxim, segur que hi haurà coses, llocs, que encara no haureu visitat o 

que voldreu tornar-hi... botiguetes, hammam, passeig fins la mesquita 

Bouzafar, un te a la vora del riu, ... 

• Per acabar la nostra estada a Xauen farem una festa de cloenda amb totes 

les persones que han participat d’aquest intercanvi. Conjuntament farem 
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una avaluació participativa entre el professorat xauní i gironí i les 

institucions i entitats socials de la ciutat. 

 

5 de gener: TORNADA CAP A CASA 
• Ens aixecarem molt aviat i anirem a l’aeroport de Tànger 

• Agafarem el vol del vol 9,15h h 

• Arribada a Barcelona a les 11h preparats per gaudir de la benvinguda dels 

Reis Mags. 

 

Per diverses circumstàncies, és possible que el programa pateixi petites 

modificacions, tot i que s’intentarà que res no es cancel·li. Per part de l’equip d’Eccit i 

les seves contraparts locals es farà el màxim per garantir una bona estada i un 

ambient agradable. Per això, demanem al grup col·laboració, empatia i autogestió 

pel bon funcionament i aprofitament del viatge. 

 

 

I recordeu... XAUEN és com 

GIRONA... també ENAMORA!! 

اركش  - Gràcies 

 

 


