265/ MAIG 2017

37

A casa nostra
PRIMER SEMESTRE 2017

ESCOLA DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

FORMACIÓ, MÚSICA I
CANT EN PLENES FALLES
març, 4.541 reproduccions dels vídeos dels
assajos i de l’acte final, amb més de 2.985
interaccions.
El punt final al projecte el posava l’acte
organitzat en la seu de València d’STEPV,
amb un sopar entre tots els participants i
l’entrega de la documentació Youth Pass i
certificats de participació. Posteriorment,
el 17 de març, amb molta emoció per part
de totes les persones participants, ens acomiadàrem dels amics italians en el mateix
aeroport de Manises.
Alumnes del projecte La Música y el Canto

D

urant les passades Falles, mentre
les valencianes i els valencians celebraven unes festes declarades Patrimoni de la Humanitat, l’Escola Sindical
va tornar a coordinar un projecte de l’INJUVE dins del programa Erasmus+.
El projecte “La Música y el Canto: Un
puente de notas entre España e Italia” va
mobilitzar 25 joves italians i cinc tutores,
que entre el 10 i el 17 de març, juntament
amb altres tantes participants locals, van
dur a terme una agenda plena d’activitats.
L’última de totes va finalitzar en la mateixa plaça de la Mare de Déu a València, amb
una performance entre les dos cultures i
tradicions, un acte que va atraure un gran
nombre de gent que omplia la plaça.
Va ser un èxit, tant per la gent que hi va
assistir i va gaudir de l’actuació com per les
massives visites al Facebook del projecte.
Les xifres del seu èxit no admeten discussió: durant la setmana dels actes es van registrar 9.294 visites totals; del 14 al 20 de

VISITES A NOUS SOCIS

L

Membres de l’ESFMB, a Irlanda

es visites als nous socis de l’Escola
Sindical de Formació Melchor Botella,
en el marc dels projectes de mobilitat 2017, cal destacar que entre el 21 i el 24
de març una delegació de l’Escola es va desplaçar a Derry (Irlanda del Nord) per visitar
les instal·lacions de la nova entitat associada. En el transcurs del viatge, els representants de la Melchor Botella van ser testimonis d’un succés històric, la mort de Martin

PLA FORMATIU DE LA CONFEDERACIÓ DE STES
L’Escola Sindical Melchor Botella (ESFMB) és
l’entitat responsable de la formació de la Confederació d’STEs. Amb aquesta nova responsabilitat, l’Escola Sindical encara un nou repte

per a coordinar activitats formatives reconegudes pel Ministeri d’Educació i adreçades a
tot el personal docent en actiu.

ACTIVITATS
Modalitat

Títol

Hores

Inici

Lloc

En línia

Anglés per a docents

30 h

04/05/2017

Aula virtual de l’ESFMB

En línia

Ús del drive al àmbit docent

30 h

27/04/2017

Aula virtual de l’ESFMB

En línia

Coeducant amb diversos
llenguatges

50h

17/04/2017

Aula virtual de l’ESFMB

PLA FORMATIU D’STEPV
Continuant amb la formació reconeguda per la
Conselleria d’Educació i dins dels termes que
marca la normativa actual, el passat novem-

PROJECTES DE MOBILITAT D’ALUMNAT

bre des de l’ESFMB vam presentar l’ampliació
i modificació d’activitats formatives d’STEPV
per al present curs escolar.

CURSOS

Des de l’Escola Sindical, el 2 de febrer es
van presentar nous projectes KA1 dins de la
convocatòria 2017, sobre els quals el Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE) ha confirmat l’acceptació. Es tracta de tres projectes amb un total
de 160 places de mobilitat d’alumnat, que
són continuació dels projectes dels últims
quatre anys. També hi ha un projecte que,
en nom de la Confederació d’STEs, preveu
la mobilitat de 40 persones d’equips directius i professorat de formació professional
dels instituts del consorci, que actualment
ja ha arribat a més de 15 centres de tot el
País Valencià i està pendent de valoració
dels resultats.
Més informació sobre projectes: Escola
Sindical (ESFMB). Tel. 96 391 91 47
Correu-e: projectes@esfmb.org

En línia

Curs: Moodle per a docents

30 h

29/03/2017

Aula virtual de l’ESFMB

En línia

Curs: Una escola més justa.
Introducció al concepte de
renovació pedagògica

30 h

08/04/2017

Aula virtual de l’ESFMB

Semipresencial

Preparació de la prova de
concurs de mèrits per a
l’exterior

40 h

18/02/2017

Seu STEPV València i a l’aula
virtual de l’ESFMB

Modalitat

Títol

Hores

Presencial

Jornada d’expressió oral:
Parlar en els mitjans
audiovisuals

10 h

Presencial

Jornada: Trobada de delegats i
delegades de prevenció

8 h/edic

Presencial

Jornada: Condicions Laborals.
Qualitat de l’aire en l’aula

8h

McGuinness, líder del Sinn Féin i membre
destacat en el procés de pau que s’ha desplegat en aquest país.
Els socis irlandesos van oferir una visita
cultural per la ciutat. El guia que va acompanyar la delegació valenciana, regidor del
Sinn Féin de l’Ajuntament de Derry, va explicar als membres de l’ESFMB els successos
històrics que ocorregueren al seu país, particularment durant els anys setanta i huitanta del segle passat.
El guia va facilitar tot tipus d’informació
d’aquells angoixosos anys, també sobre els
processos polítics actuals. En acabar la ruta,
el guia va deixar els seus socis valencians
a la porta de la casa del recent líder mort.
Com feien la majoria dels habitants de la
zona, els membres de la Melchor Botella
van presentar el condol a la viuda i els familiars del líder republicà. Cal recordar que
Irlanda viu intensament el procés relacionat
amb el Brexit, així com diverses denúncies
de greus actes de corrupció per part dels
unionistes, entre altres.

Modalitat

Títol

Hores

Inici

Lloc

Semipresencial

Una nova mirada al voltant
de la literatura i l’art des dels
mrps

30

11/02/2017

Seu STEPV València

Presencial

Educar en valors democràtics
d’una manera crítica i creativa

30

06/05/2017

Seu STEPV València

Semipresencial

Pensar, ser i sentir des de la
discapacitat intel·lectual

30

29/04/2017

Seu STEPV València i a l’Aula
virtual de l’ESFMB

En línia

L’EPA (PLE) l’entorn personal
d’aprenentatge: una eina per a
la formació i informació a l’aula

30

20/02/2017

Aula virtual de l’ESFMB

En línia

Curs: Intervenció logopèdica
en trastorns de la veu

30 h

03/04/2017

Aula virtual de l’ESFMB

Semipresencial

Curs: Polítiques d’igualtat
d’Alacant

40 h

16/02/2017

Seu STEPV d’Alacant i a
l'aula virtual de l'ESFMB

Semipresencial

Curs: Les accions educatives
espanyoles a l’exterior

50 h

29/04/2017

Seu STEPV València i a l'aula
virtual de l'ESFMB

JORNADES
Inici

Lloc
Seu STEPV València

06/05/2017

Seu STEPV València

TALLERS
Modalitat

Títol

Hores

Inici

Lloc

Presencial

Taller de desenvolupament
d’intel·ligència emocional
mitjançant el treball de
competències

15

08/04/2017

Seu STEPV València

Presencial

Estrés laboral. Prevenció,
conseqüències i solucions

16

20/05/2017

Seu STEPV València

Semipresencial

Taller: Elaboració de materials de prevenció de riscs
laborals en el treball

20 h/
edic.

Castelló, València, Alacant
i en l’aula virtual de
l’ESFMB

