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E l passat 13 de desembre, es va celebrar a Roma 
el tercer encontre transnacional del projecte 
europeu Women’s Legacy. Una trobada que va 

reunir totes les sòcies de l’Estat espanyol, Escòcia, Itàlia 
i Lituània en les instal·lacions de l’IIS Luigi Einaudi i 
d’Innovazione Apprendimento Lavoro Nazionale. 

Durant tres dies, professores de les diferents etapes 
educatives, artistes, investigadores i tècniques, van 
conviure en aquesta experiència per a compartir els 
avanços del projecte i establir un espai de col·laboració 
i treball entre les diferents institucions i col·lectius 
implicats en el projecte.

L’objectiu d’aquesta trobada va ser presentar el 
treball que donarà forma als diferents productes 
intel·lectuals, especialment, el treball per catàlegs i el 

curs de formació STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), que l’ESFMB s’encarrega d’articular, 
coordinar i difondre arreu del l’Estat.

La formació STEM consistirà en una píndola didàctica 
de 30 hores en línia i gratuïta. Pretén ser una ferramenta 
bàsica d’informació, sensibilització i transformació de 
l’aprenentatge, que ens permeta conéixer l’aportació 
cultural de les dones i reformule el concepte normatiu de 
ciència tal com el coneixem.

La lluita per a recuperar la perspectiva de gènere al 
nostre patrimoni cultural continua amb pas ferm.
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Alessia De Iulis
ESFMB

Durant el període de confinament s’ha reflexionat 
molt sobre el tema de les escoles i universitats 
tancades, tant en l’àmbit local com en l’àmbit 

europeu.
Aquesta interrupció excepcional ha provocat un canvi 

de l’aula tradicional basada en llibres de text, cap a 
l’ensenyament en línia o en modalitat mixta.

Al mateix temps, s’ha evidenciat que la comunitat 
escolar –en l’àmbit internacional en general i de 
manera majoritària– no ha sigut preparada per a la 
implementació de l’aprenentatge digital.

Hi ha moltes barreres i obstacles, com ara la 
falta de comprensió i formació en VLE (Virtual 
Learning Environment), la manca de mitjans o d’un 
enfocament comú sobre com estructurar i implementar 
l’aprenentatge digital, les altes exigències a 
l’autoregulació de l’alumnat…

Per a respondre a aquestes necessitats, l’Escola 
Sindical de Formació Melchor Botella ha decidit 
col·laborar conjuntament amb els seus socis 
internacionals, a través del programa Erasmus+.

Amb aquesta motivació de millora ha nascut EDGE 
- Empowering Digital Teachers in a changing world: 
una ruta de capacitació innovadora per a fer costat 
al professorat en l’aplicació de l’aprenentatge digital 
i contribuir a una transició cap a la integració de les 
tecnologies digitals en l’educació. 

El projecte, que funciona des de fa un any, s’està 
duent a terme amb èxit. Els principals resultats que 
esperem obtindre són els següents:

 � DIRECTRIUS i RECURSOS per a donar suport al 
professorat en l’ús de l’entorn d’aprenentatge virtual.
 � Un curs en línia d’INNOVACIÓ per al foment d’una 
educació inclusiva basada en l’ús de tecnologies 
digitals.
 � UN GRUP PILOT DE PROFESSIONALS (personal 
docent, formadors, etc.) capacitats en l’ús de 
tecnologies innovadores i en el desenvolupament i 
producció de materials de VLE.

La difusió serà fonamental per a arribar al major 
nombre possible d’instituts i millorar les seues 
possibilitats digitals.

Per descomptat, ja és possible seguir EDGE i 
les seues evolucions en xarxes socials (Facebook, 
Instagram i Twitter). Per a més informació, es pot visitar 
la pàgina del projecte:

www.empowering-teachers.org
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