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STEPV participa en el projecte europeu Into generation

Míting a Atenes dels participants del projecte KA2, Into generation.

STEPV està participant en el programa europeu d’Erasmus enquadrat en un projecte KA2, titulat IN
TO GENERATION. Aquest programa
aborda la formació en la problemàtica dels futurs successors de les
empreses familiars.
En aquest projecte europeu participen, a més del STEPV, la Universitat d’Ankara (Turquia), les cambres de Comerç de Turquia, Grècia,
Bulgària i Alemanya. Cada país

participa en el projecte amb unes
tasques comunes i altres d’específiques. La Universitat d’Ankara és
la que coordina el projecte; Grècia
i el STEPV s’encarregaran del curs
de formació; Bulgària desenvolupa
el material tecnològic i tècnic (web,
twitter, facebook, apps i fullets publicitaris); i Alemanya s’ocupa de la
xarxa d’empreses familiars.
El passat 12 i 13 de desembre
de 2014, es va realitzar el primer

míting com a inici del projecte, amb
la participació de Germán Nando,
director del ESFMB (responsable
de l’àrea de formació del STEPV),
i de Beatriu Cardona, membre del
secretariat nacional del STEPV i
professora de la Universitat de València. En aquest primer míting, a
més d’aportar un coneixement específic del projecte i conéixer-se
part dels membres integrants que
hi treballaran, es van establir les

Intervenció d’Antonio Eroi, president del Consiglio de Reggio Calabria (Itàlia), partner del projecte KA1

Acaba el projecte europeu de mobilitat KA1
Robert Rey Escobí
“Quins records...!”, “Al final anirem
a sopar el dia del míting final?”, “Si
faig un treball optatiu tornaré altra
vegada?”. Són algunes de les frases
que he pogut llegir en les xarxes

socials que s’han creat amb motiu de la mobilitat d’alumnes de FP
que han fet un mes de pràctiques
professionals en un país de la Unió
Europea amb un projecte europeu
subvencionat pel programa ERAS-

MUS+, que ha gestionat STEPV,
com vos vam contar en el darrer
Allioli. Per als alumnes ha sigut una
experiència molt enriquidora que, a
més d’obrir-los la ment, els ha fet
experimentar què és això de “la ciu-

bases del treball que ha d’executar cada país. Mitjançant una sèrie
d’enquestes que ha realitzat (mínim
50 per soci d’un total de 300) l’equip
de l’Escola de Formació Melchor
Botella de la Intersindical Valenciana, s’ha tractat d’obtindre quines
són les deficiències que té hui dia
l’empresa familiar per a realitzar
una bona successió i sobretot tenint
en compte que aquestes suposen a
escala valenciana, estatal i europea

tadania europea”. Estem contens
de la tasca realitzada i els resultats
obtinguts.
Han sigut 72 alumnes de les
branques professionals de informàtica i d’administració que, en
diferents torns, han anat a Itàlia,
Alemanya, Regne Unit o Portugal.
Allí han fet les pràctiques professionals en empreses del seu sector.
A més de fer les pràctiques, han fet
un curs de l’idioma corresponent,
han descobert un país diferent i han
viscut experiències que tindrem
ocasió de rememorar el proper dia
3 de juliol.
Hi han participat alumnes de:
IES Bernat Guinovart d’Algemesí
IES Conselleria de València
IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva
IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí
IES Serpis de València
IES Serra Perenxisa de Torrent
IES Ximén d’Urrea de l’Alcora
El dia 3 de juliol, a les 18 h, tindrà
lloc l’acte protocol·lari de cloenda
del projecte europeu que en STEPV
hem estat desenvolupant des del
juliol del 2014, amb l’ajuda en la
gestió de l’Escola Sindical ESFMB.
Com és habitual hi haurà parlaments dels responsables i la pro-

el 90 % de la xarxa empresarial total.
El segon míting del projecte es
va celebrar el passat 16 i 17 de
juny a Atenes (Grècia). En aquest
s’han aportat per part de cada
soci i país, els informes corresponents de les enquestes, s’han
establit els punts sobre els quals
existeixen les deficiències i sobre
les quals es desenvoluparà el futur curs en línia i aplicació per a
mòbils. Aquest curs tindrà la temàtica obtinguda de l’anàlisi dels
resultats conjunts de totes les
enquestes realitzades per tots els
països participants. Serà un curs
traduït a totes les llengües dels
països participants en el projecte
(alemany, búlgar, castellà, grec,
anglés i turc), i es realitzarà en un
plataforma en línia, on podran realitzar-lo totes les empreses que
hi han participat en primer lloc i
posteriorment estarà obert a totes les que vulguen realitzar-lo,
de forma gratuïta.
En aquest míting, els integrants
del STEPV van aprofitar per a conéixer la crua realitat de Grècia,
entrevistant-se amb el sindicat grec
d’ensenyament OLME, els quals els
van explicar la seua situació actual.
Estem en l’equador del projecte,
que finalitzarà el juny del 2016.
El tercer míting se celebrarà
el 10 i 11 de setembre en Plovdiv
(Bulgària), els dies 13 i 14 de gener de 2016 a València en la seu
del STEPV; els dies 6 i 7 d’abril de
2016 a Berlín (Alemanya); i cap al
juny del 2016 acabaran els mítings
i la conferència del tancament del
projecte a Ankara (Turquia).

jecció d’alguns vídeos que ha preparat la ESFMB amb la participació
d’alumnes i professors.
A l’acte, a més dels responsables de STEPV, estan especialment
convidats els participants, els companys i tots els professors dels instituts corresponents, especialment
els/les responsables tutors/es de la
mobilitat, que són els que han fet la
selecció, el seguiment i l’avaluació
dels participants.
També hem convidat els responsables dels socis europeus que han
acollit els alumnes i han organitzat
la gestió en cada país. A hores d’ara,
ens han confirmat la seua assistència els italians, entre ells D. Antonio
Eroi, president del Consiglio de Regio Calabria.
Per al proper curs ens han aprovat dos projectes més de mobilitat
d’alumnes de FP, i per a un futur
immediat estem preparant-ne per
al professorat i per a tots els nivells
educatius. Per tant, tots aquells
centres interessats a participar en
qualsevol tipus de projecte europeu, només cal que ens ho comuniquen i els tindrem en compte.

Robert Rey Escobí és el Projects
Manager de l’ESFMB.

