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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. 

recursos educativos, conoceréis las acciones 

que impulsamos y podréis de forma activa 

compartir vuestras experiencias educativas.

EINES DE SENSIBILITZACIÓ



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

 Taller de mandalas

 Cinefòrum “Un viaje hacia la igualdad”, “Compromesos
amb Anantapur”, “Espera un Milagro”, “Casa
d’acolliment” + “Agua”, “Vicente Ferrer – La película”.

 Guia didàctica “Som joves i volem conèixer l’Índia”

 Programa educatiu “Mandala Igualdad”

 Red de escuelas solidarias 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 vivendes simbolitzant la bona sort, la protecció, la benvinguda i el culte.

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

 “Un viatge a la igualtat”

Mitjançant la vida de na Latha, una al·lota que fou una apadrinada, mostrem la cultura, la
societat india i el projecte de la FVF.

Un enfocament de gènere per acostar-nos a una cultura i costums molt diferents.

Duració: 16 minuts – Idioma: castellà.

 “ Compromesos amb Anantapur”

Una aproximació al projecte de la FVF des dels diferents àmbits d’actuació.
Duració: 11 ó 30 minuts (dues versions)
Idioma: castellà i en català (11 minuts) - Castellà (30 minuts)

La Fundación Vicente Ferrer proposa una sèrie de documentals i pel·lícules relacionades 
amb l’Índia i la tasca que la FVF realitza amb els més desfavorits. 
Alguns materials els podreu trobar a la plana web de la Fundación i són de projecció 
lliure. Altres, necessiten permís i drets d’emissió pels quals s’ha de sol·licitar amb 15 dies 
d’antelació. 
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CHARLA
“CINEFÒRUM

 Vicente Ferrer – La Película

Pel·lícula que narra la lluita de Vicente Ferrer per transformar el

desèrtic paisatge d’Anantapur en terra fèrtil, i per convertir a la casta
dels dàlits en ciutadans de ple dret en un país on sempre foren
considerats intocables.

Duració: 104 minuts – Idioma: castellà

 “Espera un Milagro”

Aquest documental explica el camí que han recorregut els dàlits al llarg 
de més  de 40 anys de treball de la FVF, per superar les barreres socials 
i canviar les consciències.
Mitjançant les confessions, més íntimes dels protagonistes, 
l’espectador descobreix les dificultats que han hagut de superar i la 
importància del fet de ser els responsables de la seva pròpia 
transformació.
Duració: 92 minuts – Idioma: castellà
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 “Casa d’acolliment” + “Agua”
Una introducció a l’històrica situació de discriminació que pateix 
la dona a l’Índia.
- Casa d’acolliment és un documental que ens acosta a un dels 
darrers projectes de la FVF, una casa per acollir i donar suport a 
dones que pateixen violència de gènere.
- Agua de Deepa Metha és un pel·lícula poètica i punxant que 
denuncia les injustícies i la submissió de les vídues a l’Índia.
Malgrat els avanços legislatius a l’Índia i els acords internacionals 
per protegir els drets de les dones. Queden pràctiques culturals i 
tradicions molt arrelades que discriminen i vulneren els Drets 
Humans de les Dones.
Duració “Casa d’acolliment” 4 minuts / “Agua” 1h40 m.
Consultar pagament drets d’emissió.

CHARLA
“CINEFÒRUM



“SOM JOVES I VOLEM CONÈIXER L’ÍNDIA”

 A partir d’una guia didàctica que explica qui som,

com és l’entorn en el qual actuam (clima,

localització, economia i recursos), quines són les

comunitats a les què es dirigeixen els projectes

de l’organització, es fa una proposta d’activitats

per a treballar a classe.

 La FVF posa a disposició del professorat aquesta

guia per poder dinamitzar les activitats a l’aula.

 Actividad gratuita

 Necesidades técnicas: Ordenador conectado a un proyector



 Aquest programa educatiu ens permetrà analitzar la situació de

tres col·lectius que sofreixen discriminació a l’Índia rural: Dones

i nines, persones amb discapacitat i persones de castes

desfavorides.

 Cada un d’aquests blocs temàtics inclou unes fitxes amb les idees

clau del tema, una proposta d’activitats i tots els materials

didàctics de suport per a dur-les a terme.

 A més, sabrem com viuen els i les estudiants de l’Institut per a

l’alumnat amb discapacitat auditiva de Bukkaraya Samudram, a

l’Índia.

PROGRAMA EDUCATIU “MANDALA IGUALDAD”



 Es pot treballar el programa durant un o més cursos escolars.

 Tots els materials estan disponibles a través d’aquest enllaç:
http://www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad/

 Mandala Igualdad és flexible: cada centre podrà escollir el

nombre d’activitats que vol dur a terme, quins temes vol

treballar i quants cursos vol estar vinculat amb el programa.

 Totes les activitats són gratuïtes.

PROGRAMA EDUCATIU “MANDALA IGUALDAD”

http://www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad/


 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/

