Participa !
Preinscríbete cubrindo o formulario. Nuns
días confirmaremos a túa participación. e a
túa escola vincularase cunha escola de
reforzo da FVF na India rural.

Aprende!
Traballa os vídeos, as actividades e demais
contidos na aula.

School
to
School
O programa School to School achega a cultura da India
ás escolas de educación primaria e propón un vínculo
con escolas de reforzo da India do mesmo nivel, a través
do intercambio de materiais.

ANÍMASTE?

INVOLUCRA A TÚA ESCOLA!
Este intercambio enriquece tanto os nenos e nenas
de aquí como os da India.
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Comparte!
Envía materiais á India. Pode ser un vídeo,
unha presentación, un álbum...

Recibe!
O que creou a escola da India
para a túa escola.

www.schooltoschool.es

A partir da realidade da India o alumnado coñecerá realidades culturais diferentes
á súa, realizará un intercambio de materiais e aprenderá valores de
solidariedade e de respecto cara a todas as persoas e o planeta.
Este programa está dirixido a alumnado de educación primaria.
A duración mínima do programa é dun curso escolar. O primeiro ano que se
participa traballarase o tema “Viaxamos á India”. Despois, en cada curso escolar
traballarase un destes temas que designará a Fundación Vicente Ferrer tanto aquí
como na India a principios de curso: “A contorna natural”, “Festas e tradicións”,
“Deportes e xogos” e “Un mundo mellor”.

Toda a información do programa está dispoñible en
castelán, catalán, éuscaro, galego e inglés en:

www.schooltoschool.es

Como participar?
Fai a preinscrición en: www.schooltoschool.es
Se tes algunha dúbida podes chamar ao: 900 111 300
Ou escribir un correo electrónico a: sts@fundacionvicenteferrer.org

A Fundación Vicente Ferrer é unha ONGD comprometida co proceso de
transformación dunha das zonas máis desfavorecidas da India, o estado de
Andhra Pradesh. Por iso, leva a cabo un programa que inclúe proxectos en
educación, hábitat, sanidade, ecoloxía, muller e persoas con discapacidade.
www.fundacionvicenteferrer.org
«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación
Internacional para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos.
Achegando a Axenda 2030 e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade
exclusiva da Fundación Vicente Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».

