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L’ONG del Principat Infants del Món dirigeix
un programa de robòtica i habilitats a Cambodja
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«Un llibre amb apunts és molt necessari, però la pràctica és imprescindible» . Partint d’aquesta premissa, la Clara Planet, una
professora de robòtica infantil a
Catalunya, va idear un projecte
que, juntament amb la Llar d’Infants d’Andorra, la va dur fins a
Cambodja. «Pensar el programa
educatiu era la part fàcil, el més
difícil sempre és aconseguir el finançament», explica la Clara, tot
recordant els inicis d’aquesta
aventura. Però el cert és que finalment no va ser gaire complicat,
ja que ella també treballava a la
consultora tecnològica Pasiona
que alhora té una fundació sense
ànim de lucre, Techdencias, que
buscava expandir-se més enllà de
Barcelona. Amb el propòsit definit i els diners suficients, a principis d’aquest mes de setembre, la
Clara va marxar al país del sud-est
asiàtic de la mà de l’ONG andorrana amb l’únic objectiu d’incentivar diferents assignatures de manera pràctica.
Ara, els nens i nenes de Rohal, a la província de Banteay Meanchey, cada matí van a classe i a

Malgrat que els
pares eren escèptics
al projecte, ara
aposten per
l’educació dels fills
la tarda tenen l’oportunitat de fer
una «mena d’activitats extraescolars» en les que posen en pràctica diferents habilitats que no
sabien que tenien. «La intenció
és incentivar-los en camps que a
l’escola no poden i descobrir-los
noves oportunitats, com què volen ser de grans».
En aquest projecte concret hi
ha 30 alumnes d’entre 16 i 20
anys, dividits en dos grups. Cadascú té un rol diferent de manera que es tracten temàtiques tan
diverses com la construcció, la física, les matemàtiques, la informàtica o la llengua. «No tot en la
robòtica són números. També necessitem un periodista que anoti l’evolució i millori les seves capacitats d’expressió» , matisa la
Clara, perquè precisament el més
important és l’evolució. «El primer dia cap dels joves pensava
que fos capaç de construir un robot però ara tots es mostren entusiasmats». I no només els alumnes. També alguns professors de
l’escola s’han unit a la causa per
aconseguir que la robòtica s’acabi introduint al currículum educatiu oficial.
I què en pensen els pares? Aquí
és on entra en acció l’ONG andor-

rana. «La Llar aconsella els pares
perquè tenen la necessitat que els
seus fills treballin i estudiar els crea
controvèrsia» , pel que no resulta
gens senzill convèncer-los que els

deixin anar a classes extraescolars
de robòtica.
Amb tot, però, sembla que ho estan aconseguint i el projecte agafa embranzida, juntament amb els
voluntaris andorrans que s’hi sumen. Com a requisits, la Llar d’Infants demana ser major de 25 anys,
tenir un bon nivell d’anglès i, preferentment, tenir experiència prèvia en voluntariats.
Infants del Món va néixer l’any
2004 al Principat i des de llavors
no ha parat de créixer en diferents
països. Actualment dona suport a
més de 400 nens i nenes, una vintena dels quals són orfes que sobreviuen gràcies a la Llar. H
33 Nenes cambdojanes treballen a classe de robòtica.

INFANTS DEL MÓN

