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O programa School to School propón un achegamento cultural á India a través de material didáctico e do 
intercambio de materiais entre unha escola de primaria de España e unha escola de reforzo da Fundación 
Vicente Ferrer da India do mesmo nivel. Nestas escolas, nenos e nenas das comunidades máis desfavoreci-
das van antes e despois da escola pública para ter apoio e reforzo escolar que garantan bos resultados 
académicos.

A través deste intercambio, o programa busca que os nenos e nenas coñezan realidades diferentes á súa, 
tomen conciencia das desigualdades e aprendan valores de solidariedade, xustiza social e corresponsabili-
dade ante as problemáticas sociais e ambientais globais. Valores que recolle a Axenda 2030 e os 17 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). 

A partir da realidade da India na que traballa a Fundación Vicente Ferrer pretendemos fomentar a reflexión 
crítica, a empatía, a creatividade, a comunicación intercultural, o traballo en equipo, a tolerancia e o respec-
to, así como dar valor á riqueza das diferenzas. Ademais, o alumnado desenvolverá competencias sociais 
e cívicas, consciencia e expresións culturais e comunicación lingüística. Propoñemos unha metodoloxía 
participativa e activa, poñendo o estudante no centro da aprendizaxe.

Contidos do tema 
Neste primeiro tema, “Viaxamos á India”, o alumnado coñecerá a realidade social, cultural e educativa da 
India rural. Para iso trataranse os seguintes temas:  

 • O alumnado fará unha primeira aproximación á India: onde está situada, como é a súa xeografía,  
 canta xente vive alí ou os idiomas que se falan.  

 • Como son as aldeas, vilas e cidades da India. Os medios de transporte. 

 • Que é o sistema de castas e a importancia de respectar os dereitos humanos de todas as persoas.

 • Formas de vestir na India.

 • Como é o día a día dunha familia da India rural onde traballa a Fundación Vicente Ferrer.

 • Como é unha escola de reforzo da Fundación Vicente Ferrer coa que faremos o intercambio dentro  
 deste programa. Explicaráselles que tipo de actividades se realizan nelas e en que consistirá  
 o intercambio.

Para expoñer este tema á clase, o profesorado conta con diferentes vídeos. As actividades propostas son 
voluntarias e o profesorado deberá adaptalas ao nivel do alumnado. O obxectivo é traballar e reflexionar 
sobre os aspectos tratados, ter en conta aspectos de coeducación á vez que visibilizar os efectos que as 
crises provocan nas poboacións máis vulneradas. Ademais de traballar os temas propostos, prepararase o 
material para enviar á escola de reforzo da Fundación Vicente Ferrer coa que se fai o intercambio.
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Vínculo co currículo académico
“Viaxamos á India” pode traballarse nas horas adicadas a coñecemento do medio, xa que o alumnado terá a 
posibilidade de comparar a propia realidade coa da India, en valores sociais e cívicos, lingua ou en ciencias 
sociais. Tamén pode integrarse na materia de inglés, dado que é preferible que o material que se envíe ás 
escolas da India estea feito neste idioma. Algunhas das actividades poden desenvolverse tamén na materia 
de educación artística. 

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible vinculados
De forma transversal, neste tema traballaremos os seguintes Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: Fin da 
pobreza (ODS 1), Fame cero (ODS 2), Educación de calidade (ODS 4), Igualdade de Xénero (ODS 5) e 
Redución das desigualdades (ODS 10).  

A Fundación Vicente Ferrer dispón de vídeos e guías didácticas para traballar os Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible na aula dispoñibles aquí:  https://fvf-manabadi.org/es/ods

Obxectivos coeducativos do tema  
Recomendamos que o profesorado lea a guía coeducativa que propoñemos para afondar e coñecer mellor 
en que consiste a coeducación e a importancia de educar desde a perspectiva de xénero.

A través do traballo do tema, temos en conta aspectos de coeducación, polo que é importante transmitir que:

 • Un dos maiores problemas da India rural é o acceso á educación, especialmente no caso das nenas.  
 Aínda que terminen a primaria, con frecuencia non continúan os seus estudos porque teñen que axudar  
 cos traballos do fogar. Isto é algo que pasa en moitos lugares do mundo e provoca que estas nenas,  
 cando son maiores, case non terán estudos ou serán analfabetas, o que as sitúa nunha situación de maior  
 vulnerabilidade.

 • Moitas veces, aínda que se teña un traballo séguese sendo pobre. A nivel mundial, existe un maior  
 número de mulleres e nenas pobres que de homes. 

 • No mundo existe unha gran diversidade cultural que se reflicte na variedade de climas, comidas,  
 linguas, festas e persoas que conviven nun lugar e na súa forma de relacionarse. A diversidade da  
 sociedade reflíctese na diversidade da aula. Traballar en positivo con esa diversidade axuda a fomentar  
 a igualdade entre nenas e nenos. Isto evita considerar algunhas características e comportamentos como  
 superiores e outros como inferiores, que é no que se basea a xustificación da discriminación. As nenas e  
 os nenos, sexa cal sexa a súa orixe ou a súa cultura, son iguais en dereitos e singulares como seres  
 humanos, e cómpre respectar a opinión dos nenos e as nenas independentemente da súa orixe.

Información complementaria
Para saber como e cando hai que facer o intercambio coa escola da India podedes consultar o calendario e 
etapas do programa School to School dispoñible aquí:  https://schooltoschool.es

O programa pode complementarse con outros recursos educativos dispoñibles na web de recursos 
educativos da Fundación Vicente Ferrer, Manabadi: https://fvf-manabadi.org/

Animámosvos tamén a impulsar iniciativas solidarias como esta: 
https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias
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«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».


