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A casa nostra
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

PROJECTES ERASMUS + MOBILITATS 2015

EL TOTAL DE LES 60 MOBILITATS DINS DELS DOS PROJECTES ERAMUS+ DE L’ANY 2015
Allioli

E

l total de les 60 mobilitats dins dels dos
projectes Eramus+ de l’any 2015, tant
el del nostre sindicat STEPV-Iv: “Internalitation of Vocational Training 2015-1-ES01KA102-014722”, com el de l’Escola Sindical
de Formació Melchor Botella: “Learning and
Working in Europe 2105-1-ES01-KA102-015140”,
que hem dut a terme amb els socis d’Itàlia, Malta
i Portugal, ja han tornat a casa.

Enguany, per tercer any consecutiu, em
realitzat dos projectes més conjuntament,
que han suposat la vivència, tant de l’alumnat
com de nosaltres i els tutors que han acompanyat l’alumnat, de noves experiències amb
les mobilitats. Experiències que milloraran
a poc a poc la coordinació dels consorcis en
què han participat els quatre instituts: l’IES
Maria Ibars de Dénia, l’IES Massamagrell,
l’IES Conselleria de València i l’IES Ximén
d’Urrea de l’Alcora.
Actualment, l’organització de la ESFMB
està en el procés de recopilar les enquestes
finals dels participants i tota la documentació que es genera i que tramitem: Europass,
ECVET, Acord de Formació i el Compromís de
Qualitat, que entregarem pròximament.
Posteriorment, farem la realització de un
vídeo amb fotos dels participants, que presentarem més avant en una sessió a la nostra
seu de València, en què ens ajuntarem tots els
participants per veure’ns de manera més informal i compartir les experiències viscudes.
D’igual manera, s’està realitzant un projecte INJUVE, projecte ERASMUS+ “Dance and Music as the roots of cultural identy
2015-3-ES02-KA105-006865”, els socis participants són: Liceo Artistico IIS Maria Pretti/A.
Frangipane de Reggio Calabria (Itàlia), Associazione Darsana de Reggio Calabria (Itàlia);
Teranga, grup de ball popular Les Folies de
Carcaixent, i l’Escola Sindical de Formació
Melchor Botella que és el soci que el coordina.

Mobilitat a Nàpols (Itàlia). Projecte Erasmus + 2015
Hem realitzat la primera mobilitat a Reggio
Calabria (Itàlia), amb un total de 20 participants i 4 tutors en edats compreses entre 13
a 29 anys.
El proper mes es realitzarà una reunió preparatòria per la segona mobilitat, és a dir, perquè els i les joves de Reggio Calabria del Liceo
Artistico vinguen a València i, igual que han
fet els nostres participants, puguen realitzar
tallers, seminaris i actuacions al carrer sobre
les nostres magnifiques tradicions en música i
balls tradicionals.
Us n’anirem informant.

Segona mobilitat a Nàpols (Itàlia). Projecte Erasmus + 2015

Mobilitat a Malta. Projecte Erasmus + 2015

Mobilitat a Portugal. Projecte Erasmus + 2015
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