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DESDIBUIXANT FRONTERES 
I DONANT SUPORT

ALESSIA DE IULIS
ESFMB

L’ Escola Sindical de Formació de la Intersindical 
Valenciana (ESFMB) va acollir, del 9 al 12 de 
març de 2022, la segona trobada internacional 

del projecte Erasmus+ “More Opportunities Less 
Differences” (més oportunitats, menys diferències). 
La trobada, a més d’oferir als participants la 
possibilitat de viure tot l’esperit de les Falles, va ser 
l’ocasió per a posar-se al dia, comprovar el que s’havia 
implementat fins llavors i planificar passos futurs. 

Al final del projecte, s’han d’elaborar els materials 
següents:
	�  Una guia perquè les institucions que envien 
estudiants d’FP afronten adequadament les 
dificultats trobades en el treball amb alumnat amb 
menys oportunitats. 
	�  Una eina digital per a completar un test 
d’autoavaluació i rebre una puntuació, basada en 
indicadors mesurables, juntament amb les àrees de 
millora identificades i les recomanacions per a les 
mateixes organitzacions. 
	�  Un manual amb consells pràctics per a les persones 
mentores. 

	�  Un joc de taula perquè l’alumnat d’FP es prepare 
per a les mobilitats a l’estranger, en què puguen 
experimentar possibles situacions i episodis als quals 
s’hauran d’enfrontar.

En aquest moment, les i els socis estan a punt 
de concloure el treball sobre l’IO1 i avançar cap 
a l’IO2. S’espera que en breu s’elabore un marc 
de qualitat per a les organitzacions d’enviament, 
amb la finalitat d’orientar les institucions 
i permetre que l’alumnat tinga la millor 
experiència possible.

Un altre material que prompte estarà en línia 
serà la pàgina web del projecte, en la qual es 
podran consultar totes les fases del projecte, els 
resultats previstos i realitzar el test d’autoavaluació 
corresponent.

Tot açò serà avaluat i revisat en la següent reunió 
transnacional, que tindrà lloc a Barcelos (Portugal), el 
pròxim mes d’octubre.

Finalment, vos convidem a seguir totes les novetats 
sobre el projecte en les següents xarxes socials: 
Instagram - @MoreOppLessDiff 
Facebook - @MásOportunidadesMenosDiferencias
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ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA

FORMA’T AMB L’ESCOLA SINDICAL DE  
FORMACIÓ DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA
XAVIER NOGUÉS SANCHIS
ESFMB

L’ Escola Sindical de Formació de l’Intersindical 
Valenciana (ESFMB) ha organitzat o donat 

suport a un total de 50 accions formatives, amb una 
participació global, de setembre fins ara, de 1294 
persones inscrites i 971 persones participants en 
alguna de les formacions portades a terme. El pla de 
formació presentat ha acollit temàtiques de molts 
àmbits diferents, que han donat resposta a l’interés de 
les treballadores i dels treballadors de la confluència 
dels sindicats de la Intersindical. 

D’altra banda, cal destacar que moltes d’aquestes 
formacions compten amb l’homologació i el 
reconeixement d’organismes oficials, com ara la 
Conselleria d’Educació, INTEF/Ministeri d’Educació, 
FVMP, DALGO, etc.

En el nou pla formatiu, que complementa l’oferta 
ja existent, podràs aprofundir en àrees com ara: 
Mindfulness per al benestar i el màxim rendiment a 
l’aula, la creació d’una pel·lícula documental, innovació 
a l’aula CLIL, renaturalització dels espais educatius, 
salut laboral, horts urbans, e-administració, tècniques 
de negociació, convenis EBAP... i moltes més. 

És per tot això que, amb l’ànim i la motivació 
de continuar donant resposta a les necessitats i 

demandes de la nostra afiliació, vos animem a 
seguir proposant noves accions formatives, així 
com a continuar formant-vos a l’Escola Sindical de 
Formació de l’Intersindical Valenciana, l’ESFMB.

Per últim, i en aquests temps tan convulsos, 
pensem que cal valorar la importància de la 
formació i de l’educació. Nelson Mandela deia que 
l’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar 
per a canviar el món. Per tant, caldrà donar més 
impuls i suport a l’Escola Sindical de Formació de 
l’Intersindical Valenciana, l’única que ens uneix a 
totes i tots.

ESFMB – L’ESCOLA QUE ENS UNEIX
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ERASMUS+  
EN LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL
CARLA GOMAR
ESFMB

E t pensaves que això de l’Erasmus era sols per a 
persones universitàries? Doncs no! En contra del que 

moltes persones solen pensar, el programa Erasmus+ 
ofereix tot un ventall d’oportunitats. És veritat que, en 
el cas de la formació professional, són menys conegudes 
aquestes beques, però Erasmus+ engloba totes les 
iniciatives en matèria educativa i comprén els nivells 

següents: escolar, formació professional, ensenyament 
superior i formació de persones adultes.

L’Escola, coneixedora d’aquesta realitat i conscient 
de la importància de l’aprenentatge permanent i per 
a pal·liar la falta d’oferta formativa, encapçala un dels 
majors consorcis Erasmus+. Hem format una àmplia 
xarxa de col·laboració amb centres educatius de formació 
professional, docents i alumnat de tot el territori valencià.

El Consorci creix i, gràcies a les negociacions 
i la tasca ben feta, hem augmentat l’oferta de 
destinacions arreu d’Europa: Grècia, Itàlia, 

Àustria, Irlanda o Alemanya són sols algunes de les 
destinacions per a gaudir d’una bona mobilitat.

Per aquest motiu, el passat mes de març ha sigut 
un mes intens i plaent per a l’Escola. Gràcies a tot 
l’esforç i la dedicació hem enviat més de cent alumnes 
a viure la seua experiència Erasmus. Estem segurs 
que els canviarà la vida.

En l’Escola continuem treballant incansables per a 
les mobilitats d’enguany i dels anys vinents.

Viure l’experiència Erasmus en formació 
professional obri ments i enderroca murs.
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Participants en el projecte Erasmus+

Participants en la segona trobada internacional del projecte Erasmus+ “More Opportunities Less Differences”




