
AGERMANAMENT 15 ANYS 
INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
 
L’agermanament Escola Jungfrau - Escuela Francisca González compleix 15 anys i sis mesos. 
La Comissió de Solidaritat, que el dinamitza, està formada per pares, mares i mestres. 
Eixos centrals del projecte: Intercanvi (coneixement d’una realitat física, social i cultural diferent 
a la nostra, comprensió de la diversitat com un fet enriquidor), educació en valors, sensibilització, 
cooperació. Potenciació del treball de ciutadania i EpD (educació pel desenvolupament). 
L’AMPA de l’escola decideix anualment fer donació del 0’7% del seu pressupost a 
l’agermanament,  i representa el projecte donant-li entitat fiscal.  
 
* Escuela Pública Francisca González. Telèfon: 00 505 2343 2528 
CHICHIGALPA / Departamento de Chinandega / Nicaragua   

- Directora actual: Reyna Isabel Araujo/ Sotsdirectora, Nubia Helena Rojas 
- Coordina l’agermanament a l’escola i el barri: Concepción Mendoza 
- Matrícula: al voltant de 1200 alumnes. Dos torns: matí i tarda. 40 alumnes/aula.  
- Infrastructures promogudes a l’escola FG per l’agermanament: un parvulari, un pavelló 

multiusos, una biblioteca, una aula d’informàtica, sistema de sanejament, restauració, pintura i 
electrificació del centre, pista poliesportiva (en procés). Unes 50 tones de material: escolar, llibres, 
mobiliari, medicaments, cadires de rodes... Estada de mestres nicas a BDN. 
 
* Barrio Los Lirios: 
Aquest octubre fa 14 anys del pas de l’huracà Mitch i de la fundació del barri. 
Al barri s’hi han construït 45 cases. (Arquitectos sin fronteras/Jungfrau/Aj.Badalona) 
Un menjador infantil. (Infancia sin fronteras) 
Una escoleta multigrau (2 a 8 anys) que funciona com annexa de la Fca. González. (Jungfrau)   
Un pavelló per a l’AAVV amb una ludoteca (Jungfrau) 
S’hi fa alfabetització d’adults, tallers de costura i manualitats. 
Esplai i ludoteca (Jungfrau). 
En els diferents serveis són atesos 100 nens i nenes del barri i 200 més d’assentaments de rodalies. 
Legalització de criatures que no existeixen oficialment.  

  
* Activitats pedagògiques: 

- Coneixement d’una altra realitat (social, cultural, física). Programat per cursos. 
- Intercanvi de treballs col.lectius de les dues escoles i carteig per classes. Celebració 
conjunta 15è aniversari. 
- Carteig entre l’alumnat del Cicle Superior d’ambdós centres. 

   
* Finançament: Activitats participatives, 0’7 AMPA, donacions particulars, Ajuntament. 
 
*Activitats participatives: 

- Participació a la Fira de la solidaritat de Badalona. 
Fira de la Solidaritat 2012, aquest dissabte 6 i diumenge 7. A la rambla. 
Feu-ne publicitat. Paradeta de l’escola. Espectacle i jocs infantils. 

- Paradeta a la Fira de tardor, loteria solidària, tómbola o cadena solidària, 
botigueta i bar solidaris a la festa d’escola, recollida de materials. 

-  Col·laborar amb la Xarxa d’escoles per al comerç just www.xarxaescolescj.org  
 
 
GRÀCIES A TOTES I A TOTS! SENSE EL VOSTRE SUPORT AQUEST 
PROJECTE D’ESCOLA NO SERIA POSSIBLE. 
 

Comissió de solidaritat / l’escola.           Per contactar: bmoline@xtec.cat  


