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Suma la invencible

Guia dirigida a alumnat i professorat de cicle mitjà i superior d’educació primària. 

 Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 4. Educació de qualitat.

 Enllaç al vídeo: https://vimeo.com/354845515

 Durada: 07:31 minuts.

 Ubicació, any: Anantapur, Andhra Pradesh, Índia. 2020.  

  Competències: comunicativa lingüística i audiovisual, del tractament  

de la informació i competència digital, en el coneixement i la interacció  

amb el món físic, social i ciutadana.
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Sinopsi

La Suma és una nena albina que viu a l’Índia rural  
i estudia en una escola inclusiva de la Fundació Vicente Ferrer.  
A través d’aquest vídeo descobrirem que és invencible,  
ja que ha superat totes les barreres que s’ha anat trobant.
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Objectius de Desenvolupament Sostenible
El 25 de setembre de 2015 els 193 països que formen 
part de les Nacions Unides es van marcar 17 objectius 
que hauríem d’assolir abans de l’any 2030. Aquests 
objectius es diuen Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i proposen fer un món millor, a 
través de reptes tan importants com ara eradicar la 
pobresa, lluitar contra les desigualtats i posar fre al 
canvi climàtic, entre d’altres. 

Més informació a: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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ODS 4. Educació de qualitat
L’educació és fonamental per sortir de la pobresa i tenir un futur millor. Gràcies als 
estudis, les persones són conscients dels seus drets, tenen més oportunitats i poden 
accedir a millors feines. L’educació també obre les portes a desenvolupar solucions 
innovadores als grans problemes del món.

Tots els infants tenen el dret d’anar a l’escola i d’aprendre, però cal seguir treballant 
per aconseguir els objectius de l’educació universal. Avui dia, encara ens trobem que 
a molts indrets del món les famílies donen preferència a l’educació dels nens i que 
moltes nenes abandonen els seus estudis per fer-se càrrec de les feines de casa. Per 
tal de poder oferir una educació de qualitat a les nenes i nens de famílies empobrides 
cal invertir en beques o ajuts econòmics, millorar la formació del professorat, que no 
sempre està ben preparat, construir i rehabilitar escoles o que aquestes instal·lacions 
tinguin aigua i electricitat. 
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Els infants de les famílies empobrides de l’Índia rural tenen quatre vegades més 
probabilitats d’abandonar l’escola. A l’Índia, especialment a les zones rurals, les 
famílies donen preferència a l’educació dels nens i el 80% de les nenes abandonaran 
els seus estudis sense acabar la secundària. Organitzacions com la Fundació 
Vicente Ferrer treballen per impedir-ho. L’accés a una educació de qualitat és 
imprescindible per poder accedir a millors feines i trencar així el cercle de la pobresa. 
Per tal d’assegurar l’educació de qualitat en tots els nivells educatius, la Fundació 
Vicente Ferrer té objectius com ara assegurar que tots els infants, nenes i nens, 
vagin a secundària després d’acabar la primària; promoure els estudis superiors i 
professionals de l’alumnat de famílies empobrides; evitar l’abandonament escolar o 
dur a terme activitats extraescolars que promoguin la integració social de l’alumnat, 
com ara les cançons, les danses, els festivals artístics, entre d’altres.
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Reflexió
Un cop hagueu vist el vídeo, reflexioneu en torn a les preguntes següents:

1. El vídeo de la Suma ens parla del dret a l’educació per a totes les persones, 
també les que tenen algun tipus de diversitat funcional.  Creieu que existeix 
cap relació entre la pobresa i la discapacitat?

A l’Índia rural les condicions de vida són força dures. Les famílies empobrides 
no mengen tot allò que necessiten per estar sanes i fortes, no és fàcil accedir 
a aigua neta i bona per beure, les cases no sempre els protegeixen dels perills 
de l’exterior, com ara les picades de serps o escorpins… La pobresa s’ha 
convertit, al mateix temps en causa i conseqüència d’algunes discapacitats. 
Sabeu per què?

• La pobresa pot ser causant d’alguna discapacitat, degut a aspectes 
com ara la falta de controls prenatals dels nadons abans de néixer, o la 
malnutrició de les mares o dels nens i nenes. Per exemple, quan un infant 
té una manca de vitamina A, això pot provocar-li una ceguera.

• La discapacitat pot tenir com a conseqüència la pobresa  perquè aquest 
col·lectiu té unes possibilitats limitades per poder estudiar o tenir una feina 
que li doni independència econòmica. Organitzacions com la Fundació 
Vicente Ferrer treballen per tal que les persones amb discapacitat puguin 
estudiar i tenir una feina, i per donar-los autonomia per exemple amb les 
pròtesi o les cadires de rodes. Tot això és molt important per no dependre 
de ningú i per sentir-se persones valorades a la comunitat. 
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2. La Suma estudia en una escola inclusiva de la Fundació Vicente Ferrer.  
Què és una escola inclusiva? Quines característiques té? Tenim escoles 
inclusives al nostre país?
Tal i com hem vist, l’arquitectura de l’escola de la Suma està basada en un 
sistema de contrastos. Aquest mètode consisteix  en la combinació de dos o 
més elements oposats, com ara la barreja de colors, volums, olors, textures 
i relleus. Aquest sistema de contrastos estimula el cos i activa el cervell, 
generant expectativa i ganes d’explorar l’espai.  
Per tal que l’espai sigui segur, l’escola disposa de banys adaptats, una gran 
varietat de terres antilliscants que permeten orientar-se seguint la textura 
del terra sense ensopegar, i també té baranes i rampes.

La Fundació disposa d’un total de cinc centres residencials per a nenes i 
nens amb discapacitat auditiva, visual i paràlisi cerebral i sense discapacitat, 
cosa que permet frenar l’exclusió social i millorar les condicions de vida 
d’aquests infants. 

Abans els pares i mares pensaven que els infants amb diversitat funcional 
visual no podien estudiar, però gràcies a centres com aquesta escola inclusiva 
que heu vist al vídeo i a les xerrades de sensibilització, això està canviant. 
La Suma va ensenyar a la seva mare i al seu pare que podia estudiar com la 
resta d’infants.

La Suma estudia en una escola inclusiva.
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Activitat complementària 
Educació de qualitat

• Finalitat: Reflexionar sobre què vol dir rebre una educació de 

qualitat. 

• Durada:  1 hora de classe.

• Material necessari: Fitxa amb diferents imatges (una motxilla 

escolar, material escolar, escola, menjar, etc.)

• Desenvolupament de l’activitat: 

 La classe es col·loca en una rotllana. Es preguntarà a l’alumnat 

què creuen que és més imprescindible per tenir una educació 

de qualitat.

 Tot seguit, es mostraran diferents fitxes amb imatges: material 

escolar, menjar, una escola... Les nenes i nens hauran d’escollir 

allò que els sembli més imprescindible per rebre una bona 

educació. Es farà un debat, per tal que l‘alumnat s’adoni de tot 

allò que és necessari per tenir accés a una educació de qualitat.

 Finalment, es preguntarà a l’alumnat quines coses els agradaria 

canviar o incorporar al nostre model educatiu? Per exemple, 

com s’imparteixen les classes, la forma d’avaluar, etc.
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Material escolar

Llar

Menjar

Suport

Escola

Joc

Imatges per l’activitat complementària
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Què cal per tenir una educació de qualitat?
 Material escolar. No totes les famílies es poden permetre 

fer front a la despesa que suposa el material escolar com 
ara llibres, llibretes, fulls, llapis... Les nenes i nens de les 
famílies més empobrides de l’Índia rural estudien amb 
una petita pissarreta. Els fulls i les llibretes són un bé molt 
preuat, que no es pot malbaratar! A banda del seu cost, cal 
fer-ne un ús responsable per tenir cura del medi ambient. 

 Menjar. És molt important menjar bé per tenir bons 
resultats a l’escola. Us imagineu estudiar tenint molta 
gana? Es fa difícil concentrar-se amb la panxa buida. 
No només és important menjar, sinó tenir una dieta 
equilibrada i nutritiva. 

 Escola. Les nenes i nens necessiten un espai on poder 
aprendre de forma confortable i segura. A l’Índia hi ha 
escoles que no reuneixen les condicions necessàries: aules 
massa plenes, falta de banys, falta de preparació dels i les 
mestres, etc.

 Llar. La salut i el benestar són fonamentals per a poder 
estudiar, ja que si no descansem bé o no tenim salut no 
podrem fer-ho. És imprescindible viure en una llar segura i 
confortable, que ens protegeixi de l’exterior. A l’Índia rural 
moltes cases estan fetes de materials que són molt poc 
resistents. Hi ha moltes llars sense electricitat, cosa que 
dificulta l’estudi quan es pon el sol. 

 Suport. Hi ha nenes i nens que necessiten més suport per 
poder tenir les mateixes oportunitats. Per exemple, a la 
FVF té escoles de reforç per a nenes i nens per donar-los 
un cop de mà amb els estudis. Això és de gran utilitat si els 
pares o mares són analfabets i no els poden ajudar. També 
és important que puguin accedir a ajudes econòmiques 
com les beques, en el cas que no puguin pagar-se els 
estudis.

 Joc. Les nenes i nens han de ser tractats com a tals. Els 
infants han de jugar, divertir-se, aprendre... Està prohibit 
que treballin o que es casin. Totes dues coses vulneren els 
seus drets i malauradament encara passen avui dia.



Per més informació:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundació Vicente Ferrer 
Des de la Fundació Vicente Ferrer (FVF) treballem al sud-est de l’Índia per millorar 

les condicions de vida de les comunitats en risc d’exclusió. Impliquem els grups més 
desfavorits per garantir-los una vida digna i oportunitats de futur a través de projectes 

d’educació, sanitat, hàbitat i ecologia, parant especial atenció als col·lectius més 
vulnerables, com són les dones i les persones amb discapacitat.

Segueix-nos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer
http://www.fundacionvicenteferrer.org

