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L’escola Sindical de Formació 

Melchor Botella és una associació 

sense ànim de lucre que gestiona la 

formació de totes les persones que 

formen la Intersindical Valenciana 

entitat que engloba deu sindicats de 

la Comunitat Valenciana, amb un 

total d’uns 18.000  afiliats i afiliades. 

Estem oberts a la participació de 

totes aquelles persones que creuen 

en un projecte de societat 

assembleari, equitatiu i just. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCOLA DE SINDICATS 

• És l'òrgan de formació dels sindicats següent:  

STEPV, Sindicat de Treballadores i Treballadors de 

l’Ensenyament del País Valencià; STAS: Sindicat de 

Treballadors i Treballadores de les Administracions 

Públiques; IS: Intersindical Salut; SF: Sindicat Fer-

roviari; STM: Sindicat de Treballadors i Treballado-

res del Metall; STICS: Sindicat de Treballador i Tre-

balladores de la Indústria i el Comerç; TUC: Treba-

lladors i Treballadores per la Unitat de Classe; 

OSUT: Organització Sindical Unitària de Treballa-

dors i Treballadores; CAT: Col·lectiu Autònom de 

Treballadors i Treballadores; Sindicat de Jubilats i 

Jubilades 

• Mira que la formació estiga vinculada a la millora de 

les condicions laborals i posseïsca el major reconei-

xement possible.  

• Procura  que les accions formatives siguen gratuïtes 

o al menor cost amb la màxima qualitat. 

• Té signat acords amb Universitats, Col·legis Profes-

sionals, Col·lectius i ONG, Ajuntaments i Instituts 

oficials de formació permanent  que avalen i certifi-

quen la seua formació. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCOLA DE SINDICATS 

ORGANISMES QUE TENIM CONVENIS  

• Universitats: UVEG, UJI; La Florida Universitària; 

Grup d’Estudiants de Biologia Marina Bioblau. Fa-

cultat de Ciències Biològiques de la Universitat de 

València;  

• Associacions professionals: Col·legi d’Infermeria 

de València; Unió de Llauradors i Ramaders del 

País Valencià; Escuela de Seguridad Marítima de 

Canarias; Infomatic;  

• ONG: Col·lectiu LAMBDA; ACSUD Las Segovias; 

FUNDAR: Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat 

de la Comunitat Valenciana; Escoles Solidàries;  

• Editorials: WOLTERS KLUWER;  

• Altres institucions acadèmiques: Centre de Filoso-

fia per a infants de la Comunitat Valenciana; FE-

SORD:  

• Institucions administratives i professionals: SER-

VEF; EVES; Fundació per a la Construcció; Minis-

teri de Foment; Direcció General de Transports i 

Logística (CAP); IVASPE; INVASAT; SEMICYUC; 

Fundación Tripartita; Ministeri de l’Interior. 
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LA FORMACIÓ PERMANENT: 

L’ OBJECTIU PRIORITARI 

• L’ESFMB desenvolupa anualment diferents plans de 

formació permanent dirigits a totes les persones in-

teressades dins de l’àmbit professional de cada sindi-

cats i dirigits a la millora qualitativa de les seues condi-

cions de treball així com a incentivar la seua competèn-

cia professional en benefici del servei que presten a la 

resta de la societat. 

• Com que estan avalats per les autoritats competents, 

els cursos que ofereix l’Escola Sindical tenen plena va-

lidesa a l’hora de comptabilitzar-se en la carrera pro-

fessional de tots els assistents. 

• Els cursos a més, pretenen difondre les tendències 

més innovadores en els camps de coneixement tractats 

que van des de les condicions de salut laboral fins a les 

tècniques pedagogiques més modernes o les darreres 

tendències en qualsevol dels àmbits professionals que 

abasteix. 

• La formació que oferim intenta s’adapta al màxim a les 

condicions familiars i laborals dels assistents per això 

disposem d’una plataforma telemàtica que comple-

menta els espais de formació presencials. 
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• La nostra voluntat d’anar sempre davant dels esdeveniments 

fa que durant el curs oferim formació de cara a tenir als tre-

balladors informats i formats per a enfrontar-se a allò que 

l'administració va introduint en els àmbits de treball.  

• Tot i que els afiliats tenen certs avantatges, la nostra forma-

ció està oberta a totes les persones interessades.  

• Participem en els programes de formació permanent de la 

Conselleria i el Ministeri d’Educació així com en els del Mi-

nisteri de Funció Pública. 

• Així mateix les Universitats de València (Estudi General) i de 

Castelló (Universitat Jaume I) ens recolzen certificant la nos-

tra formació per a validar els certificats en les convocatòries 

d’oposicions. 

• També oferim formació de cara a presentar-se en les oposi-

cions oferides per l’administració tant autonòmica com cen-

tral. 

• Podeu participar dels diferents plans de formació que abas-

teixen àmbits adaptats a les necessitats dels diferents sindi-

cats.  

• La inscripció és telemàtica i es troba en la nostra plana: 

http://intersindical.org/escola/cursos. 

• Aquesta informació és renova permanentment per la qual 

cosa aconsellem que esteu atents al vostre telèfon ja que, si 

s’inscriviu a l’adreça: .... rebreu puntualment les nostres no-

vetats. 

LA FORMACIÓ PERMANENT: 

L’OBJECTIU PRIORITARI 

http://intersindical.org/escola/cursos
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCOLA EUROPEA 

• L’ESFMB participa en diferents programes euro-

peus de formació.  

• Amb aquesta finalitat té subscrit convenis de parti-

cipació amb diferents centres del País Valencià amb 

els quals té obert un consorci dirigit a la participa-

ció en les accions Erasmus+ 

• Erasmus+ és el programa de la Unió Europea de 

recolzament a la formació, joventut i esports en Eu-

ropa. El seu pressupost de més de 14.000 milions 

d’Euros ofereix oportunitats d’estudi, adquisició 

d’experiència i voluntariat a més de 4 milions d’eu-

ropeus. 

• El programa Erasmus+, que durarà fins a 2020, no 

va dirigit únicament als estudiants. S’hi han fusionat 

7 programes anteriors i ofereix oportunitats a una 

amplia varietat de persones i organismes. 

• A les persones particulars de totes les edats els 

ofereix la possibilitat de desenvolupar i compartir 

coneixements i experiències en institucions i orga-

nitzacions de diferents països. 

• El programa dona una oportunitat a que es relacio-

nen organitzacions com les universitats, el centres 

educatius, grups de reflexió, centres d’investigació i 

empreses privades.  
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCOLA EUROPEA 

Des de la creació del programa Erasmus+ hem participat en 

diferents accions que han possibilitat participar en intercan-

vis arreu en Europa a més de 500 persones, entre alumnat 

de centres educatius i persones vinculades a la formació 

• (2013) Projecte europeu VETPRO: Leonardo Da Vinci;  

Portugal;  

• (2014) Proyecto K2: Turquía, Grecia, Bulgaria, Alemania  

• (2014) ERASMUS+. KA1 - Mobilitat de les persones per 

motius d’aprenentatge a Alemanya, Regne Unit, Itàlia i 

Portugal;  

• (2015)  ERASMUS+. KA1 - Learning and working in Eu-

rope, Malta, Itàlia i Portugal;  

• (2015) ERASMUS+. KA1 - Internationalitation of vocatio-

nal training, Malta, Itàlia i Portugal,  

• (2016) ERASMUS+. KA1 - Dance and Music as the roots 

of cultural identy entre España i Italia;  

• (2016) ERASMUS+. KA1 - Vet training. The touchstone 

for a good job, Dinamarca, Irlanda, Italia i Portugal 

• (2016) ERASMUS+. KA1 - Teaching and innnovation for 

VET in current Europe, Dinamarca, Irlanda i Italia;  

• (2017) ERASMUS+,KA1 - “ACQUIRING SKILLS  AND 

COMPETENCES: A NEW EUROPEAN VET EXPERI-

ENCE” , Italia, Malta, Irlanda i França ;  
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 L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCOLA VALENCIANA 

València es la tercera ciutat més gran d’Espanya. Amb 

prop de 800.000 habitants en el casc urbà de la ciutat, i 

superant el milió si tenim en compte les localitats limí-

trofes, el que s'anomena la Gran València. 

La ubicació de la ESFMB es immillorable. Estem situats 

en una de las regions amb més atractiu turístic del món, 

amb més de 24 milions de turistes comptabilitzats en 

l’any 2016. Gran part d’aquest atractiu es deu al seu clima 

que no supera els 30º en estiu arribant en contades oca-

sions als 0º en hivern. 

El turisme genera una part important de la economia va-

lenciana per la qual cosa comptem amb un gran ventall 

de centres de formació i de empreses dedicades al sec-

tor. 

El País Valencia té un gran potencial econòmic. Pel seu 

port transita el major nombre de contenidors de tot el 

Mediterrani. Trobem mercaderies del món sencer de les 

quals moltes es comercialitzen directament en el País 

Valencià i d’altres van destinades a les nombroses indus-

tries que ocupen cerca de 400.000 persones. La factoria 

Ford en el sector automobilístic es el centre de un mega 

polígon industrial, amb gran quantitat d'empreses sa-

tèl·lits. També son  rellevants la industria del calcer en 

Alacant i  la ceràmica en Castelló.  
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 L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCOLA VALENCIANA 

Durant l’estància, els estudiants podran conèixer de la mà 

dels nostres col·laboradors, el País Valencià. 

Les terres valencianes posseïxen una cultura mil·lenària cita-

da ja pels poetes grecs en les llegendes homèriques. València 

capital alberga vestigis del seu passat romà al mateix temps 

que els edificis més avantguardistes. Són conegudes mundial-

ment les seues pintures de l’art llevantí 

Les seues tradicions són patrimoni de la humanitat com el 

Misteri d’Elx, la processó de la Verge de la Salut a Algemesí o 

el Tribunal de les Aigües i les falles a la mateixa ciutat de Va-

lència. 

Compta, a més, amb una riquesa paisatgística que va des del 

llac de l’albufera als penya-segats de les muntanyes alacanti-

nes o castellonenques. 

Les seues platges reben a cada any, nombroses banderes bla-

ves que atrauen a cada estiu turistes de mon sencer, encara 

que es puga gaudir d’elles fora d’aquesta estació ja que el 

bany és possible des de maig fins a octubre. 

De la seua gastronomia no podem deixar de citar la universal 

paella que es barreja amb una importantíssima varietat d’ar-

rossos al forn, caldosos o secs, 

Però la descripció seria incompleta si no citarem un dels tre-

sors millor conservat: la seua llengua, una varietat del català 

en el que es van escriure tant universals com el poemes d'Au-

siàs March o el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCOLA QUE ACULL 

ALLOTJAMENT 

L’ESFMB ofereix la recepció i l’acomodació dels participants en 

el moment de la seua arribada. 

Desprès es procedirà a la transferència i allotjament en un apar-

tament, hotel o  residencia. 

Els allotjaments (excepte l'hotel) estan equipats amb electrodo-

mèstics i utensilis de cuina necessaris i estan totalment moblats. 

Cada participant té dret a un llit en una habitació doble. 

En les primeres hores d'estància, es realitza una breu reunió de 

benvinguda entre el personal de la ESFMB i els participants, açò 

permet una primera adquisició d’informació sobre diferents as-

pectes de la vida en Valencia. 

PRÁCTIQUES FORMATIVES 

Quan siga necessari o como part del projecte, les pràctiques do-

nen la oportunitat d’aconseguir una experiència de formació la-

boral en diferents àmbits relacionats amb el currículum vítae y 

les aspiracions personals. 

El període de formació inclou l’entrada en empreses, organitzaci-

ons, entitats públiques o privades en àrees tals com: 

• Administració de Negocis 

• Comptabilitat, Administració... 

• Recursos humans. 

• Màrqueting, ventes, relacions públiques, comunicacions. 

• Informàtica, Multimèdia. 

• Diseño web. 

• Cooperació Internacional, Projectes de la UE. 

• Turisme, Eco-Turisme, Hosteleria i Restauració. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA QUE ACULL 

 

CURSOS LINGÜÍSTICS 

 

Abans de començar els cursos, els participants hauran 

de sotmetre's a una proba oral i escrita amb l’objectiu de 

determinar el nivell de coneixements que tinga cadascú i 

el director d’estudis del curs seleccionarà el nivell ade-

quat a les necessitats i competències dels beneficiaris.  

El curs intensiu ofereix els  següents nivells: 

 
 

El contingut dels cursos depèn dels nivells de conei-

xement i en general inclouen: 

• Gramàtica, vocabulari escrit i oral. 

• Vídeos y tràilers de pel·lícules, gravacions i conversa-

ció. 

• Comprensió oral. 

• Simulació d’entrevistes de treball 

.  

Al final dels cursos els participants reben un certificat de la 

ESFMB que inclou la duració del curs i el nivell de compe-

ANGLÉS CASTELLÀ VALENCIÀ 

A1 A1 A1 

A2 A2 A2 

B1 B1 B1 

B2 B2 B2 

C1 C1 C1 

C2 C2 C2 
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C/ Juan de Mena 18 

 46008- VALÈNCIA 

Tel: 963919147 

Web: http//: www.escolasindical.org 

Correu: cursos@esfmb.org 
 

 


