CALENDARIO ESCOLAR
DA INDIA*

O 13 de xuño
comeza o cole na India!

XUÑ

O 2 de outubro celebramos o aniversario
de Mahatma Gandhi, pacifista que
defendeu a independencia da India
respecto de Inglaterra a través da non
violencia. Este día non hai escola.
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School
to
School

Os días 13, 14 e
15 de xaneiro
celébrase o
festival de
Sankranthi
para festexar
a recollida da
colleita.

En outubro temos dez
días de vacacións para
celebrar a festa de
Dussehra que celebra o
prevalecer do ben sobre
o mal. A colleita comeza
neste momento e por iso
a Deusa Nai é invocada,
para iniciar a nova
tempada de colleita e
reactivar o
vigor e a
fertilidade
do chan.

O 15 de agosto é o día da
Independencia, e celebramos o día no que a India foi
independente e é un día
especial na escola porque
izamos a nosa bandeira.

Durante o curso imos á
escola de luns a sábado,
aínda que o segundo
sábado de cada
mes e os
domingos hai
festa.
Lore

*A India é un país tan grande que o calendario escolar pode variar
un pouco segundo o estado. Este é o calendario do estado de
Andhra Pradesh, onde se sitúa a escola de reforzo da Fundación
Vicente Ferrer coa que realizades o intercambio.

En novembro celebramos o
Diwali e cando escurece
todas as familias acenden
candeas na
entrada das
súas casas.
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O día 26 de xaneiro é o día
da República e celebramos
a entrada en vigor da
Constitución india, o 26 de
xaneiro de 1950, tras a
independencia do Imperio
Británico. Aínda que imos á
escola, é un día especial.
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O 24 de abril
é o último día
de clase,
comezan as
vacacións de
verán!

MAIO

CALENDARIO DO PROGRAMA

Participa!

Aprende!
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ENTRE SETEMBRO E OUTUBRO

Inscricións abertas ata o 15 de outubro. Cada escola
española participante vincúlase
FVF, na India rural. As escolas
desde o curso anterior seguirán
pero cada ano deberán renovar
formulario da páxina web.

SET

DEC

Comparte!

cunha escola de reforzo da
que continúan no programa
vinculadas á mesma escola,
a súa inscrición a través do

ENTRE SETEMBRO E DECEMBRO

Despois de ver os vídeos e contidos sobre o tema a
traballar, propoñemos diferentes actividades que permitirán ao alumnado ampliar os seus coñecementos.
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ENTRE OUTUBRO E FEBREIRO

O alumnado traslada a súa propia realidade sobre o
tema traballado, a través de debuxos, cartas, vídeos ou
fotografías que a escola española enviará á escola da
India coa que realiza o intercambio. É imprescindible que
o material estea traducido ao inglés.
ANTES DO 28 DE FEBREIRO. Envío do material á India.
O material envíase a través da páxina web do programa
School to School. É MOI IMPORTANTE que quede moi
claro o nome da escola remitente para unha correcta
entrega do material.

O retorno!
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ENTRE ABRIL E MAIO

Recibiredes o material que as escolas da India prepararon.

XUÑO
AXÚDASNOS A
MELLORAR?
Podedes facer as vosas achegas
para mellorar o programa en

sts@fundacionvicenteferrer.org

Feliz verán!

