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ESFMB (Escola Sindical de 
Formació Melchor Botella)

E l passat 6 de maig, es va celebrar el 
primer esdeveniment multiplicador 
del projecte Europeu ERAMSUS+ 
Women's Legacy: Our Cultural 

Heritage for Equity, a l'aula magistral del Palau 
de les Arts Reina Sofia de València, amb la 
presència del President de la Generalitat, Ximo 
Puig, i de l'aleshores conseller d'Educació, 
Vicent Marzà.

El projecte, del qual l'ESFMB 
d'Intersindical Valenciana va ser una de 
les entitats impulsores, està liderat per la 
conselleria d'Educació i compta amb socis 
com Douglas Hutchison, director executiu 
d'Educació de Glasgow City Council, així com 

la presència d’Anna Kedziorek, directora 
general d'Educació i Cultura de la Comissió 
Europea, que van acudir a la presentació, 
juntament  amb altres destacades 
personalitats de la cultura i l'educació 
valenciana.

La marcada absència de referències 
femenines en els llibres de text constitueix 
un dels mecanismes més actius de 
deslegitimació social de les dones. A 
moltes de les dones, no se'ls ha reconegut 
el seu paper en la cultura i no s'ha donat 
a conèixer la seua labor a través de 
l'educació, per tant, no se'ls ha concedit 
un valor social. El projecte està destinat  
a recuperar aquest valor social de les 
dones, i per a això, és necessari crear uns 
instruments d'intervenció didàctica, que 
servisquen per a corregir esta desigualtat 
cultural, transmesa en l'educació, i 

recuperar el patrimoni cultural europeu 
d'autoria femenina.

L'Escola Sindical de Formació Melchor Botella 
(ESFMB), és un dels socis del projecte. Com a 

entitat formadora, ajudarà a donar forma al curs 
de STEM que s'està elaborant dins del projecte. 
A més, participa, al costat de la resta de socis en 
l'elaboració de fitxes de les dones oblidades de 
la història pertanyents als diversos camps del 
coneixement de tots els períodes de la història. 
És una gran labor que creiem es treballarà 
durant anys, donant sostenibilitat al projecte i 
aconseguint la seua introducció als sistemes 
educatius en les diferents matèries de les 
diferents etapes educatives.

L'esdeveniment va ser presentat per Ana 
López Navajas, de qui va sorgir la idea del 
projecte, i que coordina, tant els socis dels 
diferents països (Escòcia, Itàlia, Lituània i 
Espanya), com a gran part de voluntariat i 
associacions que col·laboren en el projecte.

Ens tornarem a veure totes i tots, al següent 
esdeveniment multiplicador, que serà a Roma i 
on esperem el mateix acolliment.
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EL LLEGAT DE LES DONES: LA NOSTRA 
HERÈNCIA CULTURAL PER A L'EQUITAT

Integrants del projecte Women's Legacy

suposa el desafiament d'implementar 
l'aprenentatge digital en contextos inclusius. 
Aquest ensenyament inclusiu requereix de la 
capacitat d'identificar les necessitats actuals, 
monitorar el procés d'aprenentatge de 
l’alumnat i adaptar mètodes d'ensenyament, 
així com materials. 

Fruit d’aquests mesos de treball, 
s’ha aconseguit crear un curs per a tot 
el professorat, que d’ací poc de temps, 
entrarà en fase de pilotatge, i que esperem 
que puga ser oferit en els pròxims mesos 
a tota la nostra afiliació d’Intersindical 
Valenciana, per tal que implementen 
aquesta formació, ferramentes i recursos 
al centres educatius valencians. 

El professorat aprendrà com es pot 
abordar l'ensenyament i l'aprenentatge 
inclusius dins de l'aprenentatge digital, a 
dissenyar, desenvolupar, implementar i 
validar metodologies d'aprenentatge actiu 
basades en tecnologies digitals, a complir 
amb les expectatives de l’alumnat i a avançar 
en la pràctica digital del centre educatiu.

Xavier Nogués
ESFMB (Escola Sindical de 
Formació Melchor Botella)

E l projecte europeu EDGE va ser 
dissenyat durant el període de 

confinament, on els centres educatius 
estaven tancats en la majoria dels països, 
amb la fi de contenir la propagació del 
coronavirus, i hi havia un nombre sense 
precedents d'alumnat fora de les aules per 
un període indefinit. Aquesta interrupció 
excepcional va provocar un gir cap a 
l'ensenyament en línia, que ha accelerat un 
canvi de l'aula tradicional basada en llibres 
de text, segell distintiu de l'educació des 
del segle XIX. En aquest context, s'ha posat 
en evidència que la majoria de centres no 
estaven preparats per a la implementació de 
l'aprenentatge en línia. 

Un aspecte fonamental d’aquest projecte 
europeu, en el que participa l’Escola Sindical 
de Formació de la Intersindical Valenciana, 

EDGE: UN PROJECTE PRESENT  
PER A UNA FORMACIÓ DE FUTUR

Alessia de Iulis
ESFMB (Escola Sindical de 
Formació Melchor Botella)

A l'octubre de 2021, Germán Nando 
Rosales, director de de l’Escola Sindical 

de Formació Melchor Botella, fou convidat a 
la presentació del projecte “Yes, We Kenya”, 
cofinançat pel programa Erasmus+ de la 
Unió Europea i coordinat pel soci italià de 
la ESFMB, AICEM. L'ocasió va permetre 
a l’ESFMB establir noves connexions 
amb el continent africà, així com noves 
col·laboracions per a construir conjuntament 
accions de cooperació internacional.

L'ESFMB REALITZA UNA 
DONACIÓ A L'ESCOLA 
PRIMÀRIA KENIANA DEL 
DISTRICTE DE MIGORI

En concret, es va reforçar la connexió 
amb el director d'una entitat escolar, en 
línia amb el treball de l’ESFMB. Es tracta 
de l'escola primària del districte de Migori, 
al sud de Kenya, a 20 km de la frontera 
amb Tanzània, que ha estat patint moltes 
dificultats.

El mal oratge va provocar la caiguda 
d'algunes de les construccions que acollien les 
classes de l'alumnat, amb la qual cosa aquest 
no disposava dels espais adequats per al seu 
aprenentatge i formació.

Per aquest motiu, l’ESFMB va decidir fer 
una donació a aquest centre educatiu, per 
contribuir a la compra de material escolar per 
a l'alumnat.




