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El 2 octubre celebrem l’aniversari de 
Mahatma Gandhi, el pacifista que va 
defensar la independència de l’Índia  
respecte d’Anglaterra a través de la 
no-violència. Aquest dia no hi ha escola.

El 15 d’agost és el Dia 
de la Independència, i 
celebrem el dia en què 
l’Índia es va proclamar 
independent. És un dia 
molt especial a l’escola, 
perquè hissem la 
bandera. 

Durant el curs, anem a 
l’escola de dilluns a 
dissabte, tot i que el segon 
dissabte de 
cada mes i els 
diumenges 
fem festa.  

El 13 de juny     
comença el col·le a l’Índia! 

CALENDARI ESCOLAR
DE L’ÍNDIA*

A l’octubre, tenim deu 
dies de vacances per 
festejar la Dasara, un 
festival que celebra la 
prevalença del bé sobre 
el mal. La collita 
comença en aquest 
moment i, per això, 
s’invoca la deessa Mare 
per iniciar la nova 
temporada de collita i 
reactivar el 
vigor i la 
fertilitat de la 
terra. 

Al novembre, celebrem el 
Divali, quan es fa fosc, totes 
les famílies encenen 
espelmes a 
l’entrada de 
les cases.

Els dies 13,14 i 
15 de gener se 
celebra el 
festival del 
Sankranti per 
celebrar que ja 
s’ha recollit la 
collita. 

El dia 26 de gener és el 
Dia de la República, i 
celebrem l’entrada en vigor 
de la Constitució índia, el 
26 de gener de 1950, 
després de la 
independència de l’Imperi 
britànic. Tot i que hi ha 
escola, és un dia especial.

*L'Índia és un país tan gran que el calendari escolar pot variar una 
mica segons l'estat. Aquest és el calendari de l'estat d'Andhra 
Pradesh, on se situa l'escola de reforç de la Fundació Vicente 
Ferrer amb la qual realitzeu l'intercanvi.

El 24 d’abril 
és l’últim dia 
de classe. 
Comencen les 
vacances 
d’estiu!

ENTRE SETEMBRE I OCTUBRE

Inscripcions obertes fins al 15 d’octubre. Cada escola 
espanyola que hi participi es vincula amb una escola de 
reforç de la FVF a l’Índia rural. Les escoles que continuen 
al programa des del curs anterior continuaran vinculades 
a la mateixa escola, però cada any hauran de renovar la 
inscripció a través del formulari de la pàgina web.

Participa-hi ! ENTRE OCTUBRE I FEBRER

L’alumnat trasllada la seva pròpia realitat sobre el tema 
que s’ha treballat amb dibuixos, cartes, vídeos o fotogra-
fies que l’escola espanyola enviarà a l’escola de l’Índia 
amb la qual fa l’intercanvi. És imprescindible que els mate-
rials estiguin traduïts a l’anglès.

ABANS DEL 28 DE FEBRER. Enviament dels materials 
a l’Índia. Els materials s’envien per la pàgina web del 
programa School to School. És MOLT IMPORTANT que 
quedi molt clar el nom de l’escola remitent per poder fer 
arribar els materials correctament.

Comparteix !

ENTRE ABRIL Y MAYO

Rebreu els materials que les escoles de l’Índia hagin 
preparat.

Podeu fer les vostres 
aportacions per a millorar el 

programa en:  
sts@fundacionvicenteferrer.org 

JUNY

ENS AJUDES A 
MILLORAR?  

Bon estiu!

ENTRE SETEMBRE I DESEMBRE

Després de veure els vídeos i continguts sobre el tema 
que es treballarà, proposem diverses activitats que 
permetran a l’alumnat ampliar els seus coneixements 
sobre el tema.

Aprèn ! La resposta !


