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Som una ONG de desenvolupament compromesa amb el procés 

de transformació d’una de les zones més pobres i necessitades 

de l’Índia. La nostra acció s’estén al llarg de dos estats: Andhra

Pradesh i Telangana.

Les persones destinatàries del nostre treball són les comunitats 

més vulnerables i excloses del sistema de castes indi: els mal 

denominats “intocables”, els grups tribals i altres castes 

desfavorides.

Desenvolupament sostenible

Cercam solucions a llarg termini

Respecte

Respectam la cultura i les costums del lloc

Treball en equip: Els nostres equips, a l’Índia i Espanya, 

treballen conjuntament per eradicar la pobresa extrema. 

Participació

Respetam i fomentam el dret de les persones a definir el seu 

futur

Orientació als resultats

Medim el rendiment y resultat dels nostres projectes.



DESARROLLO INTEGR
SIS SECTORS D’ACTUACIÓ INTERRELACIONATS
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Evolució simultània de tots els sectors, per aconseguir la AUTOSUFICIÈNCIA

DONA
Participació activa de la dona

en el seu entorn econòmic i social

ECOLOGIA

Lluitar contra la desertització
SANITAT

Una xarxa sanitària a

l’abast de tots

PERSONES AMB

DISCAPACITAT

Integració social i laboral 

EDUCACIÓ

Dret a l’educació bàsica y superior

HÀBITAT

Una llar digne per a

cada família
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MANABADI significa “la nostra escola” en telugu, l’idioma 

local d’Andhra Pradesh, on treballa la Fundación Vicente 

Ferrer.  

MANABADI és, també, el nom  de la plataforma de la 

comunitat educativa virtual que la FVF posa a disposició del 

professorat, educadors i estudiants. A aquesta plana web 

trobareu els nostres recursos educatius i coneixereu les 

accions que impulsam, així com podreu compartir les vostres 

experiències educatives de forma activa. 

Aquesta plataforma pot servir de guia per a realitzar 

activitats i ampliar amb recursos molt variats la tasca del 

docent.

A més, la FVF posa a disposició dels centres un tècnic de 

sensibilització que pot organitzar tallers i xerrades depenent 

de l’edat dels alumnes.

www.fvf-manabadi.org

recursos educativos, conoceréis las acciones 

que impulsamos y podréis de forma activa s.

EINES DE SENSIBILITZACIÓ

http://www.fvf-manabadi.org/


 Xerrada “L’Índia rural i la Fundación Vicente Ferrer”

 Taller de mandales

 Xerrada “Oum Prakash y Gheeta”

 Exposició fotogràfica “Descobreix els drets humans amb
Likita”

 Contacontes “Un món màgic”

 Programa educatiu “School to School”

 Xarxa d’escoles solidàries de la Fundación Vicente Ferrer

PROPOSTA D’ACTIVITATS



 A partir d’aquesta xerrada coneixerem la

realitat de l’Índia rural i el treball que du a

terme la Fundación Vicente Ferrer.

 Aquesta xerrada permet també reflexionar

sobre temes com la pobresa i les desigualtats, i

treballar amb l’alumnat valors com la

desigualtat i treballar amb l’alumnat valors

com la igualtat, la solidaritat, el respecte per

la diversitat cultural o la cura del medi

ambient.

 Duració de 30 minuts a 1 hora.

(en funció de les necessitats del centre)

 Activitat gratuïta

 Necessitats tècniques: Ordenador connectat a un projector

CHARLA
“L’ÍNDIA RURAL I LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
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 El mandala o rangolí, és un dibuix tradicional de l’Índia traçat al 

terra. Normalment es dibuixa per decorar amb motiu d’algunes 

festivitats, i sobretot es dibuixa als llogarets, a l’entrada de les cases 

simbolitzant la bona sort, la protecció, la benvinguda i el culte.

 Es pot projectar el vídeo “¿Cómo hacemos un rangolí?” (només 

disponible en castellà) en el qual una nina índia explica la seva 

rutina matutina de pintar un rangolí davant casa seva. 

Duració: 3 minuts - Idioma: castellà

CHARLA
“TALLER DE MANDALAS
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CHARLA
“XERRADA “OUM PRAKASH Y GHEETA”

 A través del dia a dia d’un nin i una nina de l’Índia rural, Oum

Prakash y Gheeta, coneixerem com és el seu entorn i el treball

que realitza la Fundación Vicente Ferrer.

 Duració de 30 minuts a 1 hora.

(en funció de les necessitats del centre)

 Activitat gratuïta

 Necessitats tècniques: 

Ordenador connectat a       

un projector
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CHARLA
““DESCOBREIX ELS DRETS HUMANS AMB LIKITA”

 Exposició dirigida a l’alumnat d’educació

primària.

 A través de Likita, coneixerem el dret a

l’educació, a l’habitatge i a la sanitat, i

descobrirem quins drets s’estan vulnerant en

l’Índia rural.

 Inclou una guia didàctica amb una proposta

d’activitats per treballar els drets humans a

l’aula.
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CHARLA
CONTACONTES “UN MÓN MÀGIC”

 Conte infantil que narra com na Paula i en Marcos descobreixen 

la màgia que amaguen les joies de la seva padrina. 

A més de la lectura, es poden realitzar dues activitats diferents                      

de manualitats. 
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CHARLA
“SCHOOL TO SCHOOL

 El programa School to School consisteix en un intercanvi cultural i

de tradicions entre una escola índia y una escola d’Espanya.

 A Espanya, aquest programa està dirigit a centres educatius de primària

interessats en realitzar amb el seu alumnat una reflexió crítica sobre

les desigualtats, la pobresa y les relacions Nord-Sud a través de la

realitat sociocultural de l’Índia rural, on treballa la Fundació.

 A l’Índia les escoles amb les que es realitza l’intercanvi són les escoles

complementàries de la FVF, que tenen l’objectiu d’assegurar que els

nins i nines de les comunitats més desfavorides puguin seguir els seus

estudis. L’alumnat assisteix 2 hores al matí i 2 hores l’horabaixa, abans

i després d’anar a les escoles públiques per reforçar així la seva

preparació i fomentar la seva integració social.
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CHARLA
“SCHOOL TO SCHOOL

 La duració del programa és d’1 a 5 anys. Actualment participen a

l’School to School més de 180 escoles a Espanya i Índia.

 Enllaç a la web del programa:
www.fundacionvicenteferrer.org/schooltoschool

http://www.fundacionvicenteferrer.org/schooltoschool


 Úneix-te a la xarxa d’escoles solidàries de la FVF i fes realitat

una escola a l’Índia rural.

 Et convidam a organitzar festes, berenars, mercadets, obres de

teatre i altres iniciatives solidàries per a recaptar fons destinats

a la construcció d’una escola i garantir així l’accés a l’educació,

en igualtat d’oportunitats, dels nins i nines que viuen a una de les

zones més desfavorides de l’Índia, a l’estat d’Andhra Pradesh.

 Com pot participar la teva escola? Et pots posar en contacte amb

noltros i, també, informar-te a través d’aquest enllaç:

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/escuelas-

solidarias

XARXA D’ESCOLES SOLIDÀRIES

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/escuelas-solidarias


Vols acollir alguna d’aquestes activitats

en el teu centre educatiu?

Contacta amb l’Unitat de Sensibilització

de la Fundación Vicente Ferrer

malemany@fundacionvicenteferrer.org

971 22 01 09

www.fundacionvicenteferrer.org

mailto:malemany@fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org/

