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TÍTOL DEL
ESCOLA
SINDICAL
TEMA DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

Projecte Europeu
“In To Generation”

III Trobada internacional a Plovdiv
(Bulgària)

Primer míting a València dels responsables de projectes europeus als centres.

Nous projectes de
mobilitat europeus
L’alumnat amplia la seua formació amb
pràctiques en empreses europees
Allioli
Amb l’inici del curs comencen els
projectes europeus. Els primers
són els de mobilitat per a estudiants de FP. Aquests projectes
naixen per la necessitat dels centres educatius de proporcionar a
l’alumnat la possibilitat d’ampliar i millorar la qualitat de la seua
formació, realitzant pràctiques en
empreses europees i així entrar
en contacte amb la realitat del
mercat laboral únic europeu.
Això requereix una estreta col·
laboració dels centres educatius
participants en el consorci amb el
sindicat STEPV i la ESFMB, coordinadors dels projectes.
En el projecte participen seixanta alumnes acabats de titular
en grau mitjà de les famílies pro-

fessionals d’Administració i Gestió
(cicle de Gestió Administrativa),
Informàtica i comunicacions (cicle
sistemes microinformàtics i xarxes), Comerç, Hostaleria, Electromecànica i Auxiliar d’Infermeria.
Hi participen els següents centres: IES Conselleria, IES Massamagrell, IES Maria Ibars i IES
Ximén d’Urrea.
L’alumnat realitzarà una estada
d’un mes durant el curs 2015/2016
a Malta, Itàlia o Portugal.
En un context de precarietat
laboral, on la taxa de desocupació juvenil supera el 50%, l’objectiu principal del projecte és que
els participants desenvolupen, a
través de les pràctiques formatives en empreses europees, les
capacitats i habilitats per a com-

ARTICLE MOBILITATS
ERASMUS +
El passat 12 de gener, es va celebrar la reunió general
informativa amb els i les alumnes participants en la
mobilitat ERASMUS +, dels projectes coordinats per
STEPV i l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella.
Els participants realitzaran durant un mes pràctiques
laborals en diferents empreses estrangeres, on
complementaran la seua formació del cicle formatiu
de FP que estan estudiant. Al gener partiran dotze
alumnes a Malta i dotze alumnes a Nàpols.
En aquesta reunió informativa els alumnes han
conegut, a més de tots els documents contractuals
(necessaris per a la mobilitat), el lloc on s’allotjaran,
condicions i normes de comportament i sobretot
el tipus d’empresa i pràctica a realitzar.
Durant el mes de març, es realitzaran
la resta de mobilitats previstes en els
projectes a Portugal, Malta i Itàlia.

Allioli
Els dies 10 i 11 setembre va tindre
lloc a la ciutat de Plovdiv (Bulgària), la 3a Trobada del Projecte In
to generation.
L’objectiu de la trobada era
l’anàlisi dels currículums del
curs, per adaptar-los als temes
més rellevants per a cada país.
En la 3a trobada, que es va
celebrar els dies 10 i 11 de setembre van participar, a més de
l’equip complet del país amfitrió,
els mateixos països que en les
edicions anteriors, i, en el cas
nostre, van ser Beatriu Cardona i María Montiel Roca (cap del
projecte i responsable financera
de la ESFMB) les persones que
ens hi van representar. Cada soci
va fer una presentació sobre la
difusió del projecte realitzada en
el país participant. STEPV va exposar la repercussió i informació

que es realitza de totes les activitats del projecte en l’Allioli.
Una altra de les activitats que
va dur a terme STEPV durant
la trobada internacional va ser
el pla d’explotació del curs de
formació. Com a soci especialista en temes d’educació, s’ha
preparat un pla progressiu per a
difondre aquest curs i que puga
arribar al màxim nombre possible de persones interessades.
Durant els darreres mesos,
professors especialistes en temes de prevenció de riscos laborals i gestió de residus (mòdul
formatiu que té assignat STEPV)
han desenvolupat el contingut
del curs. Aquest contingut s’ha
presentat, junt amb altres temes, en la 4a trobada, que s’ha
celebrat a la nostra seu de València els dies 13 i 14 de gener
de 2016.

pletar, d’una manera pràctica, les
competències adquirides en la FP
i s’incorporen de forma eficient al
mercat laboral únic europeu.

Aquests projectes
proporcionen
a l’alumnat la
possibilitat de
millorar la qualitat
de la seua formació,
realitzant pràctiques
en empreses
europees

PROJECTE KA2
Aquest mes de gener la seu del STEPV ha acollit la
VI Trobada Internacional del Projecte Cooperation
for innovation and the exchange of good practices,
IN TO GENERATION, amb la participació de Seyhan
Firat, Alper Güzel, Bülent Elbasan per la universitat
de Gazi (Turquia ); Harun Mercan, Özüm Akdere
de la Cambra de Comerç deTurquia, Andrean
Lazarov, Silviya Vaysilova, Karel Van Isacker, per
Bulgària; Konstantinos Poulopoulos, Despoina
Kanellopoulou, per Grècia; Izabela Witkowska,
Teresa Quintana Niñerola, per Alemanya; i per
l’Estat espanyol tot l’equip de la Escola Sindical
de Formació Melchor Botella que treballa en el
projecte: Beatriu Cardona, Robert Rei, Albert Canet,
Montiel Roca, Marian Asensi i Germán Nando.
El dia 13 va començar amb les acreditacions i
presentacions de treballs realitzats pels diferents
països, dins el marc del projecte d’Erasmus +, del
que és soci STEPV. En aquesta quarta trobada s’han
perfilat els continguts dels mòduls del curs que s’està
realitzant i la plataforma on es desenvolupa. S’ha
desenvolupat un pla d’explotació i de difusió perquè
puga ser realitzat pels màxims participants possibles.

El projecte In to generation dóna continuïtat
al programa europeu Erasmus+ (KA2).
STEPV hi participa junt amb la Universitat
de Gazi (Turquia), que n’és la coordinadora,
la Cambra de Comerç turca, i diverses
entitats gregues, búlgares i alemanyes.
Se n’han celebrat ja quatre edicions: la
primera a Ankara (Turquia), la segona a
Atenes (Grècia), la tercera a Plovdiv, i la
quarta ha tingut lloc a València, a la seu
del Sindicat, el dies 13 i 14 de gener. La
cinquena i sisena se celebraran a Alemanya
i, de nou, a Turquia, respectivament.

