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A CASA NOSTRA / ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

BONES 
PRÀCTIQUES 
EN PROJECTES 
A DINAMARCA, 
ITÀLIA, PORTUGAL I 
IRLANDA DEL NORD
Convidada pel Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
denominació oficial de l’agència espanyola 
encarregada de gestionar les activitats 
educatives d’àmbit europeu Erasmus Plus, 
l’Escola Sindical Melchor Botella hi va 
intervindre a començaments d’any com a 
ponent de bones pràctiques per la gestió en el 
consorci a l’IES Leonardo da Vinci d’Alacant. 
L’Escola Sindical manté el compromís amb 
els projectes europeus de formació en què ha 
participat els darrers cursos.

Dels projectes aprovats, l’Escola Sindical 
ha enviat a Dinamarca, Itàlia, Portugal i 
Irlanda del Nord 53 alumnes i 14 docents 
acompanyants del projecte de la mateixa 
Melchor Botella. Al setembre i l’octubre està 
previst que finalitze el projecte l’alumnat que 
cobrirà les vacants pendents.

Per una altra banda, ha conclòs el projecte 
d’STEPV, que compta amb 31 mobilitats 
d’equips directius i professorat d’FP a 
Dinamarca, Irlanda del Nord i Itàlia. Les 
persones participants han realitzat una estada 
de jobshadowing, un projecte que estudia els 
sistemes educatius a escala internacional. 
En aquest treball també s’analitzen els 
centres homòlegs d’altres països, així com 
les possibilitats de les empreses i dels seus 
socis per a encarar projectes. Per afavorir la 
millora de les mobilitats futures de l’alumnat, 
en el míting final del projecte, el 12 de juliol, 
els tres grups van analitzar de manera 
conjunta les observacions que han realitzat en 
els països on han treballat. 

El 4 de juliol, en el marc de les jornades 
organitzades pel SEPIE, l’agència que a 
l’Estat espanyol gestiona els programes 
Erasmus Plus, la seua directora de Formació 
Professional va informar que dels 350 
projectes aprovats, el d’STEPV figura entre 
els 15 consorcis amb més de 10 socis. En 
aquest consorci liderat pel Sindicat, més 
d’una vintena d’instituts del País Valencià, 
amb presència de distints cicles formatius: 
Secundària, Batxillerat, i Formació 
Professional. Per a afavorir l’alumnat amb 
condicions educatives precàries, les activitats 
programades pels projectes d’STEPV 
fomenten la igualtat d’oportunitats, el reforç 
en una nova llengua, l’experiència amb altres 
països i cultures i, sobretot, la realització 
d’unes pràctiques que poden obrir les portes 
a la formalització d’un contracte de treball.

NOUS PROJECTES, AMB 200 PLACES 
DE MOBILITAT D’ALUMNES I DOCENTS
Dos nous projectes aprovats, un d’STEPV i 
un altre de l’Escola Sindical Melchor Botella, 
s’executaran des del setembre de 2017 fins 
a l’agost de 2018. Ambdós preveuen un total 
de 160 places de mobilitat d’alumnat i 23 

de professorat de mobilitat/acompanyant. 
Aquestes iniciatives, que ja són un referent 
clau en el conjunt de l’Estat espanyol, 
representen un autèntic repte que se suma 
als projectes de formació en curs.

COL·LABORACIÓ EN EL CONGRÉS 
D’EDUCACIÓ JOSEP LLUÍS BAUSSET
Des del 28 fins al 30 de setembre i amb el 
lema Deu anys de congressos i més, la Casa 
de Cultura de l’Alcúdia (Ribera Alta) va acollir,  
en una sala plena de gom a gom, la desena 
edició del Congrés d’Educació Josep Lluís 
Bausset, en memòria de l’il·lustre mestre i 
activista cultural. Entre les personalitats del 
món de les lletres i la cultura convidades, 

a més d’una nodrida representació de la 
societat civil, hi van participar Federico Mayor 
Zaragoza, Isabel-Clara Simó, Gemma Lluch 
i Crespo, Laura Borràs i Castanyer, Mar 
Camacho Martí i Manuel Delgado Ruiz. Amb 
el patrocini de l’Ajuntament de la localitat, el 
fòrum riberenc va comptar per primera volta 
amb la col·laboració del Sindicat.

L’ESCOLA D’STEPV DEBAT L’ACCIÓ 
SINDICAL PER AL CURS 2017/18
Els dies 23 i 24 de setembre, vora de 80 
sindicalistes es van reunir a Gandia (Safor) 
en les activitats programades per l’Escola 
Sindical que organitza cada curs STEPV. 
En un cap de setmana intens d’activitats 
i tallers, afiliades i afiliats de les distintes 

comarques han analitzat els dos anys de 
gestió del nou Consell de la Generalitat. 
També s’hi han presentat els eixos bàsics 
que guiaran les tasques de l’organització 
per al pròxim període, protagonitzat per les 
eleccions sindicals de 2018. 

EL NEGOCI EDUCATIU, A DEBAT EN 
L’ESCOLETA DE TARDOR DEL CODERI
Amb el lema Educació: servei públic o 
negoci?, entre el 20 i el 23 de setembre, el 
Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera (CODERI) 
ha celebrat la seua tradicional Escoleta 
de Tardor. En les jornades, que enguany 
compleixen el 29 aniversari, han intervingut, 
entre altres experts, Carmen Agulló, Rosa 

Cañadell, Vicent Bataller, Ramon Torres i 
Rosa M. Martínez Murillo. 
Com en edicions celebrades en cursos 
anteriors, l’Escola Sindical Melchor Botella ha 
col·laborat en les activitats que enguany s’han 
realitzat en el col·legi públic Víctor Oroval de 
Carcaixent (Ribera Alta).

EL MINISTERI RECONEIX EL PLA 
FORMATIU  DE LA MELCHOR BOTELLA
Encara que el pla formatiu presentat a la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport per l’Escola Sindical Melchor 
Botella és menor en nombre d’activitats al 
d’edicions anteriors, el descens de propostes 
s’explica perquè, per primera vegada, la 

Melchor Botella ha sigut també l’encarregada 
d’organitzar el pla formatiu permanent de 
professorat del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esports, institució que l’ha reconeguda 
com a entitat col·laboradora en les tasques 
d’aquesta modalitat de formació.


