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¿T’HI ANIMES?
INVOLUCRA-HI LA TEVA ESCOLA!

School
SchooltoParticipa -hi!

Inscriu-t’hi emplenant el formulari. D’aquí a 
uns dies et confirmarem que hi participeu i 
vincularem la teva escola amb una de reforç 

de la FVF a l’Índia rural.

Treballa els vídeos, les activitats                    
i altres continguts a l’aula.

Aprèn!

Rep!

Comparteix!
Envia materials a l’Índia. Pot ser un vídeo, 

una presentació, un àlbum…

El que ha creat l’escola de                               
l’Índia per a la teva escola.

El programa School to School apropa la cultura de l’Índia  
a les escoles d’educació primària i proposa un vincle amb 
escoles de reforç de l’Índia del mateix nivell a través de 
l’intercanvi de materials.

Aquest intercanvi enriqueix tant els nens i les nenes 
d’aquí com els de l’Índia. 

www.schooltoschool.es



«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. 
Apropant l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat 
exclusiva de la Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

A partir de la realitat de l’Índia, l’alumnat coneixerà realitats culturals diferents de la 
seva, farà un intercanvi de materials i aprendrà valors de solidaritat i respecte 
envers totes les persones i envers el planeta.

Aquest programa s’adreça a alumnat d’educació primària.

La durada mínima del programa és d’un curs escolar. El primer any que s’hi 
participa, es treballarà el tema “Viatgem a l’Índia”. Després, a cada curs escolar, 
es treballarà un dels temes següents, que designarà la FVF, tant aquí com a l’Índia, 
a principis de curs: “L’entorn natural”, “Festes i tradicions”, “Esports i jocs” i “Un 
món millor”.

La Fundació Vicente Ferrer és una ONGD compromesa amb el procés de transfor-
mació d’una de les zones més desafavorides de l’Índia, l’estat d’Andhra Pradesh. 
Per això, hi duu a terme un programa que inclou projectes en educació, hàbitat, 

sanitat, ecologia, dona i persones amb discapacitat.

Preinscriu-t’hi a: www.schooltoschool.es

Si tens qualsevol dubte, pots trucar-nos al: 900 111 300

o escriure’ns un correu electrònic a: sts@fundacionvicenteferrer.org 

Tota la informació del programa està disponible en      
castellà, català, basc, gallec i anglès a: 

www.schooltoschool.es 

www.fundacionvicenteferrer.org

Com participar-hi? 


