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L’Escola Sindical Melchor Botella 
participa en Erasmus de mobilitat 
de formació professional

P er tercer any consecutiu, l’Escola 
Sindical de Formació Melchor 
Botella (ESFMB) participa en 
els projectes Erasmus+, amb nou 

projectes aprovats de mobilitat d’alumnat 
i docents. Erasmus+ (2014-2020) és el 
programa de la Unió Europea en els àmbits 
de l’educació, la formació, la joventut 
i l’esport. El programa s’adreça tant a 
l’alumnat com al personal dels centres, 
docents i no docents.

L’Escola Sindical desplega aquestes ini-
ciatives i realitza distintes tasques –disseny, 
presentació, coordinació, execució i difusió 
de les activitats– com un servei als instituts. 
Cada volta són més els instituts participants 
en aquests programes, fins i tots d’altres ter-
ritoris de l’Estat. 

El projecte de mobilitat d’alumnat Vet, 
training. The touchstone for a good job, amb 
setanta places, permet que l’alumnat del ci-
cle mitjà d’FP desenvolupe durant 2017 les 
seues pràctiques laborals (FCT) a Itàlia, Ir-
landa, Portugal o Dinamarca. Participen en 
el projecte els instituts d’Almussafes, Mas-
samagrell, Maria Ibars (Dénia), Almadrava 
(Benidorm), Número 1 (Xàbia), Conselleria 
i Ausiàs March (València).

A més de realitzar les seues pràctiques la-
borals en aquests projectes, l’alumnat coneix 
altres idiomes, cultures, formes de treballar i 
aprendre i de conviure. Les persones de con-
dició social més desfavorida o amb menys re-
cursos té la possibilitat de gaudir d’aquesta 
possibilitat d’aprenentatge.

A més, els centres educatius adquirei-
xen una projecció internacional sustentada 
amb noves experiències, rutines de gestió i 
el coneixement del funcionament d’entitats 
homòlogues, cosa que facilita l’accés a nous 
tipus de gestió i models d’ensenyament. 

El projecte de mobilitat de professorat Te-
aching and innovation for vet in current Eu-
rope, amb trenta places, adreçat a docents d’FP 
i equips directius dels instituts, preveu la rea-
lització, durant una setmana, de pràctiques de 
Job Shadowing a Itàlia, Dinamarca i Irlanda. 

Els objectius són, d’una banda, posar en 
contacte el professorat amb l’entorn pro-
ductiu on l’alumnat s’ha d’inserir, conèixer 
el mercat laboral i els sistemes educatius, 
plans d’estudis i mètodes de treball.

Els instituts que hi participen són els 
d’Almussafes i Massamagrell, Número 1 de 
Xàbia, García Berlanga d’Alacant, Ximén 
d’Urrea de l’Alcora, Maria Ibars de Dénia, 
Matilde Salvador de Castelló de la Plana, 
Eduardo Merelló del Port de Sagunt, Alma-
drava de Benidorm, Ausiàs March i Conse-
lleria de València.

Per a 2017 hi ha en procés d’elaboració 
nous projectes de mobilitat i projectes KA2 
d’associacions estratègiques que aborden as-
pectes com ara l’abandó escolar, la inclusió 
educativa, l’equitat o la justícia.

MÉS INFORMACIÓ: 
www.escolasindical.org 

Plans en marxa
nnn STAS. Tres cursos de prepa-

ració d’oposicions. A València i 
Alacant. 

nnn TUC. Dos cursos sobre com 
afrontar una entrevista de tre-
ball.

nnn STEPV. Díhuit activitats for-
matives.

nnn STICS. Tres cursos en 2016 
i dos més previstos per 2017.

nnn Activitats de formació (4) 
per als/les permanents sindi-
cals.

nnn Cursos per a preparar les 
proves de la Junta Qualificado-
ra de Coneixements de Valen-
cià.

nnn Cursos per a l’obtenció del 
títol B1 d’anglés.

nnn Cursos per a preparar la 
prova lliure de capacitació del 
valencià.

Paco González, membre del Secretariat de 
la Intersindical Valenciana i delegat sindical 
de Ford, va intervindre en el Plenari del 17é 
Congrés de la Federació Sindical Mundial 

(FSM) celebrat a Durban, Sud-Àfrica. En el 
congrés van participar 1.200 delegats i dele-
gades de 111 països dels cinc continents. El 
representant de la Intersindical hi va infor-

mar sobre la situació social i laboral del país 
i va expressar, enfront dels atacs provocats 
per les polítiques neoliberals, la necessitat 
d’assolir la unitat de la classe obrera dels di-
ferents pobles del món. En la primera jorna-
da del congrés van intervindre el president 
sud-africà, Jacob Zuma, i el secretari gene-
ral de l’FSM, George Mavrikos.

Intersindical Valenciana, que va testi-
moniar la gran acollida que li va brindar 
l’organització amfitriona, CONSATU, va 
aprofitar el fòrum per s mantindre contac-
tes i reunions de treball amb representants 
de diversos sindicats d’arreu del món. 

Intersindical Valenciana 
intervé en el Plenari del 
17é Congrés de la Federació 
Sindical Mundial
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