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A CASA NOSTRA / ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

FORMACIÓ CONTÍNUA PER A L’AFILIACIÓ I EL PROFESSORAT
�� L’Escola Sindical organitza a Castelló de la 
Plana cursos i jornades per a actualitzar 
les didàctiques del valencià, amb activitats 
en línia i debats sobre plantejaments 
pedagògics.
�� El ciberassetjament, cada volta més 
present als centres escolars, ha fet que 
sorgisquen conceptes com sexting o 
grooming, noves formes d’agressió que el 
professorat ha de conéixer per a fer-hi front.

�� Amb la convocatòria d’oposicions a 
diferents cossos docents i matèries 
curriculars s’han représ les activitats 
formatives centrades sobretot amb les 
programacions didàctiques.
�� La constitució dels consells escolars 
municipals aconsella un programa de 
formació, centrat en el coneixement de 
les funcions i competències d’aquests 
òrgans col·legiats, adreçat a les persones 

que en formaran part. Aquests òrgans, 
institucionalitzats per la LODE (1985) i la 
normativa reguladora, requereix una revisió 
per a ampliar les funcions i formular alguns 
apartats encara pendents de desenvolupar. 
�� En 2018 prossegueixen les jornades 
formatives en centres escolars sobre 
coeducació. En l’Escola Sindical, les 
activitats centrades en l’educació per la 
igualtat conformen un eix prioritari.

PER A  
INFORMAR-SE 
I PRESENTAR 
INICIATIVES DE 
FORMACIÓ
L’Escola de Formació de la Intersindical 
Valenciana preveu vies diverses, tant per a 
accedir a les activitats programades com 
per a presentar propostes. El primer canal 
informatiu per a fer-ho és l’espai de formació 
que els diferents sindicats allotgen en les webs 
pròpies. L’Escola Sindical Melchor Botella 
també està present en les xarxes socials 
–Facebook, Twitter, Instagram, Telegram– 
àmbits on cada dia s’actualitza la informació 
dels esdeveniments sindicals i de les activitats 
formatives. D’altra banda, l’Escola Sindical 
acull les propostes d’accions formatives 
sobre la vida laboral que li presenten afiliades 
i afiliats d’STEPV i la Intersindical: tallers, 
seminaris, jornades de formació, etc.

UNA TRENTENA DE CENTRES D’FP PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EUROPEU

LA DIMENSIÓ SOCIAL DEL CONSORCI ERASMUS
Erasmus Plus és el programa europeu 
d’Educació, Formació, Joventut i Esport 
dissenyat per la Comissió Europea per 
al període 2014-2020. El programa, que 
impulsa les perspectives laborals i el 
desenvolupament personal, ofereix a 
centres educatius i docents formació sobre 
capacitats per a accedir al mercat laboral. El 
consorci de l’Escola Sindical Melchor Botella 
permet que hi puguen accedir centres de 
formació professional sense condicions 
ni l’alumnat suficient. D’aquesta manera, 
l’alumnat sense recursos econòmics ha 

viatjat a l’estranger, ha perfeccionat idiomes 
estrangers i s’ha acostat a altres cultures. 
El Consorci també ha participat en altres 
modalitats adreçades al professorat. En 
2018, l’Escola Sindical té previst incrementar 
aquestes experiències, amb més de 170 
estudiants i 30 docents que conviuran durant 
algun temps amb col·legues d’Irlanda, Itàlia, 
Portugal, Dinamarca o Malta. 

L’Escola Sindical també proposarà 
participar en dos projectes sobre 
monitorització de l’alumnat i ensenyament 
holístic. Els centres educatius interessats 

a incorporar-se al Consorci s’han de posar 
en contacte amb l’Escola Sindical amb un 
projecte. Des de la Melchor Botella s’ofereix 
suport per a formatar-lo, trobar socis a 
l’estranger i suggerir la col·laboració d’altres 
centres valencians i de l’Estat espanyol. 

Entre les funcions de l’Escola Sindical 
Melchor Botella hi ha la d’idear propostes 
amb una inequívoca dimensió social i la 
de promocionar-les arreu d’Europa, un 
espai polític on cada volta són més les veus 
que s’alcen per a qüestionar i manifestar 
l’oposició al model dominant ultraliberal
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LA FORMACIÓ DE 
QUALITAT QUE NECESSITES


