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directament per l’Administració (paquet de 
Lliurex). En cas d’utilitzar altres ferramentes, 
han de ser de codi obert, per a evitar 
pràctiques fraudulentes. 

També tenim en compte que els docents 
i alumnes de diferents nivells han de poder 
usar els programes, aquests han de ser fàcils 
d' utilitzar.

En aquesta línia hi ha previstes diferents 
activitats: cursos adreçats a reforçar la 
proposta de la Conselleria i altres d’ampliació 
per a millorar les propostes educatives que 
promou la nostra Escola Sindical: Treballar 
amb eines informàtiques 1 i 2. La primera 
va adreçada a tot el professorat i la segona 
específicament a docents de secundària.

L’ ús pedagògic de les tecnologies de la 
informació és una necessitat formativa 

que la pandèmia ha posat en evidència. 
L’Escola Sindical ofereix des de fa anys una 
formació en aquesta línia. Tanmateix, la 
manca de definició sobre les ferramentes 
informàtiques a fer servir en els centres 
educatius provoca un desfasament 
crònic que sols es pot resoldre amb la 
definició d’una proposta que permeta ser 
desenvolupada. Per això, presentem una 
oferta formativa concebuda per a superar 
l’escull d’aquest desfasament i partim dels 
condicionants establits per la Conselleria 
d’Educació: ús d’un programari de lliure 
accés o amb llicència universal contractada 

EL CORONAVIRUS POSA EN VALOR 
LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA EN 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

de confinament, fruit d’una reflexió 
propiciada pel nou context derivat de la 
covid-19, que ha mostrat clarament la 
necessitat de formació en entorns virtuals 
d’ensenyament i també la manca de mitjans 
adequats per a adoptar un enfocament comú 
sobre l’estructura de l'aprenentatge digital. 

Aquest itinerari formatiu promourà una 
educació oberta, col·laborativa i cooperativa i 
se centrarà en la creació de xarxes sostenibles 
basades en l’ús de mètodes i tecnologies 
pedagògiques innovadors que contribuïsquen a 
l’eliminació de la bretxa digital.

Avaluació, qualitat, inclusió i convivència. 
La representació de la Melchor Botella hi 
presentarà el seu pla anual de formació i 
explicarà la rellevància de la formació contínua 
en l’estructura sindical, així com les oportunitats 
de desenvolupament professional que el 
programa Erasmus presenta al col·lectiu docent. 

L a Melchor Botella participa en el  
projecte Erasmus+ KA 202: Empowering 

Digital Teachers in a changing world  
(2020-2023), coordinat per Gottfried  
Wilhem Leibniz Universitaet Hannover.  
Altres socis del projecte són: Networking 
Education and Training Associazione 
Culturale, EduFutura , 36,6 Competence 
Centre i Glasgow Clyde College.

El projecte, que pretén promoure el 
desenvolupament professional cap a 
l’aprenentatge digital des d’un enfocament 
inclusiu, va ser dissenyat durant el període 

L’ Escola Sindical ha sigut convidada a 
participar en el Virtual Educa World 

Congress Lisboa, un congrés que la pandèmia 
ha obligat a ajornar fins al març de 2021, que 
s’estructurarà en quatre fòrums: Educadors en 
l'era digital; Educació, Tecnologia i Innovació; 
Formació al llarg de la vida i emprenedoria; 
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van acompanyar Oti Barberà, professora de 
l'institut Pou Clar —membre del consorci 
Erasmus+ d’STEPV KA102 Business and 
Inclusive Training, our Future of VET in 
Europe—, que va presentar les mobilitats de 
l’alumnat dels cicles d’atenció a persones en 
situació de dependència a Pesaro (Itàlia) i del 
cicle Manteniment Electromecànic a Derry 
(Irlanda del Nord). Sis centres de la localitat 
van presentar els seus projectes aprovats.

L’ Escola Sindical va intervindre, el 
15 d’octubre, en els Erasmus Days 

organitzats per la Regidoria d’Educació i 
Esports de l'Ajuntament d’Ontinyent, en una 
jornada de formació oberta a la ciutadania. 
La intervenció de la representació de 
la Melchor Botella descansava en les 
oportunitats d’innovar en educació que ofereix 
el programa Erasmus+. German Nando i 
altres responsables de l’Escola Sindical 

JORNADA ‘ERASMUS  
DAYS 2020’ A ONTINYENT

els continguts educatius. Aquesta absència es 
constitueix com un element de deslegitimació 
social de les dones que es difon des de 
l’educació, perquè no es veuen reconegudes 
en els continguts educatius, com a subjecte 
històric i protagonista cultural. L’absència es 
fa palesa en un estudi sobre llibres de text en 
l’ensenyament secundari a l’Estat espanyol, 
que mostra que la presència femenina només 
arriba al 7,6%. Per a pal·liar aquest dèficit es 
posa en marxa aquest projecte, que té com a 
eix primordial el coneixement i la inclusió de les 
dones en les diferents àrees de coneixement. 

millorar la seua formació i de gaudir d’una 
experiència única d’aprenentatge. La situació 
de pandèmia va obligar a familiaritzar-se amb 
les normatives covid dels països d’acollida, 
Irlanda i Itàlia, a respectar els períodes de 
quarantena i preparar les PCR... La seguretat 
de l’alumnat va estar garantida en tot moment.

L’ Escola Sindical participa com a associada 
en el projecte Erasmus+ KA201 "El Llegat 

de les dones. Associació del professorat per a 
donar visibilitat a les dones en els continguts 
d’educació secundària" (2020-2023), que 
coordina la Conselleria d’Educació. Altres 
socis del projecte són: Universitat de València, 
Glasgow City Council, Vilniaus Universitetas, 
IAL Nazionale, IS Luigi Einaudi, IES Benicalap i 
Asociación El Legado de las Mujeres.

L’objectiu del projecte és actuar en els llocs 
estratègics del sistema educatiu per a pal·liar la 
sistemàtica absència de referents femenins en 

D os representants de l’Escola Sindical, 
juntament amb tres voluntaris dels 

Cos Europeu de Solidaritat, van presentar 
les mobilitats de l’alumnat de formació 
profesional realitzades durant l’estiu. Aquesta 
ha sigut una aposta de la Melchor Botella per 
a no deixar cap jove sense l’oportunitat de 
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