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ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA

NATALIA ALEMANY

Sóc d’Hongria i estic fent un volun-
tariat a València en un projecte de 
l’Escola Sindical Melchor Botella, 
organització sense ànim de lucre 
implicada en un munt de projectes. 
Treballe juntament amb altres dos 
voluntaris en tasques relacionades 
amb l’Erasmus. La meua feina inclou 
actualitzar les xarxes socials del pro-
jecte (Instagram i Facebook), emple-
nar els formularis d’Europass Mobi-
lity, expedir certificats als estudiants 
Erasmus que retornen a Espanya, 
així com altres tasques més senzilles. 
Som els primers voluntaris d’aquesta 
escola sindical, un fet que ens resul-
ta emocionant. A conseqüència de 
la covid-19, les coses estan sent una 
mica diferents a com s’havien pla-
nificat, i és per això que hem treba-
llat molt des de casa. Ara venim dos 
dies per setmana a la seu. És la meua 
primera experiència laboral en un 
espai així i estic gaudint molt d’anar 
a la feina i tindre tants companys i 

companyes, abans treballava en una 
escoleta infantil on no érem més de 
vuit adults.

A banda del treball, estic esfor-
çant-me de valent per aprendre es-
panyol. De fet, vaig  estudiar molt 
l’idioma l’any anterior a la meua vin-
guda fins assolir un nivell B1. Tot i 
que és suficient per a comunicar-me, 
tracte d’aprofitar cada oportunitat 
per aprendre perquè vull aconseguir 

el C1 abans de finalitzar els nou me-
sos de voluntariat.

A València molta gent parla va-
lencià, i tot i que moltes paraules són 
semblants a l’espanyol, encara no 
l’entenc massa. Tot i això, ja he aprés 
unes quantes paraules i em sembla 
meravellosa una cultura com aques-
ta, on tanta gent és bilingüe des de 
menudeta. 

M’encanta viatjar, i encara que 
aquesta pandèmia ho fa difícil, he 
pogut visitar quan ha sigut possible 
molts llocs bonics de València i de les 
ciutats i pobles del voltant. M’agrada 
la simpatia de la gent d’ací, persones 
que m’han fet sentir tan benvinguda 
que m’encantaria quedar-me ací du-
rant molt de temps. La platja és una 
altra cosa que m’encanta de València. 
Està molt bé que estiga tan prop de 
la ciutat, per anar sempre que vols 
(si més no, mentre el temps ho per-
meta). En definitiva, la meua estada 
a València està sent senzillament fas-
cinant, desitge seguir gaudint-la més 
encara.

Voluntària a València

“Som els primers 
voluntaris d’aquesta 
escola sindical. Per la 
covid-19, les coses són 
una mica diferents a 
com s’havien planificat

La pandèmia de la covid-19 ens ha 
obligat a reinventar les maneres de 
relacionar-nos, de treballar i d’en-
senyar. En juliol passat, en el marc 
de Virtual Educa, organització in-
ternacional dedicada a la innovació 
educativa, el congrés en línia Virtual 
Educa Connect va presentar tres cen-
tenars de ponències, a les quals van 
accedir més de 70 milers de docents 
de tot el món a través d’Internet. 
L’encontre pretén contribuir a esti-
mular experiències innovadores en 
la comunitat educativa. L’esdeveni-
ment va  ser inaugurat per la minis-
tra d’Educació, Isabel Celaá, i el seu 
homòleg portugués, Tiago Brandão. 
L’Escola Sindical Melchor Botella va 
presentar la ponència “Desenvolu-
pament professional docent en for-
mació professional a través del pro-
grama Erasmus+”,  la qual incideix 

en l’aposta per una FP de qualitat i 
en les oportunitats que representa 
l’oferta formativa de l’Escola Sindical 
per al professorat dels centres ads-
crits als consorcis Erasmus+ KA102. 

El Virtual Educa World Congress, 
previst per celebrar-se en novem-
bre a Lisboa, s’ha ajornat a març 
de 2021. L’encontre s’estructura en 
quatre fòrums: Educadors en l’era 
digital;  Educació, Tecnologia I Inno-
vació;  Formació al llarg de la vida i 
Emprenedoria;  Avaluació, qualitat, 
inclusió i convivència. L’Escola Melc-
hor Botella hi presentarà el seu Pla 
Anual de Formació, en el qual desta-
ca el compromís «per una formació 
de rellevant i eficient, enfocada a fer 
front als reptes socials i tecnològics». 
Virtual Educa ha pogut celebrar de 
manera virtual, el 23 i 24 de novem-
bre, el seu «Fòrum Global».

El Congrés internacional per la innovació educativa 
se celebra en línia

Virtual Educa acull una 
ponència de l’Escola 
Sindical Melchor Botella

La crisi sanitària va sorprendre tam-
bé a la Melchor Botella. L’activitat 
formativa de l’Escola Sindical, en 
el moment de ser declarat el confi-
nament, era intensa. Però ens vam 
adaptar ràpidament a les circums-
tàncies. 

Des de fa temps, apostem per 
una formació híbrida, en línia i pre-
sencial. La pandèmia ha intensificat 
la modalitat a distància, amb unes 
eines virtuals que estan a disposi-
ció de la Intersindical Valenciana i 
la seua afiliació. L’Escola Sindical fa 
servir de manera habitual mitjans 
tecnològics per al desenvolupament 
de les seues activitats formatives. La 
pandèmia va intensificar el seu ús, 
però la institució ha mantingut tots 

els serveis formatius compromesos.
Amb la declaració del confina-

ment preceptiu per part de les au-
toritats, l’equip organitzador de 
l’Escola va donar un pas endavant 
i en escasses  setmanes, la Melchor 
Botella es va dotar de dispositius per 
a emetre formació en streaming, una 
mesura que permet prosseguir la for-
mació en línia amb classes virtuals. A 
més, la tecnologia s’ha cedit a totes 
les organitzacions confederades per 
tal de garantir la màxima transpa-
rència i participació de les persones. 
D’aquesta manera, Intersindical Va-
lenciana segueix adoptant les deci-
sions i manté els debats de manera 
assembleària, tot i que ara amb pre-
sència virtual.

La Melchor Botella comparteix la tecnologia per 
garantir el model assembleari de la Confederació

L’Escola Sindical 
davant la pandèmia




