
COM A PARTNER D’ACOLLIMENT     

L’ESFMB està situada a València, aquesta és una ciutat
d’Espanya, capital de la Comunitat Valenciana. 

És la tercera ciutat i àrea metropolitana més poblada 
d’Espanya, per darrere de Madrid i Barcelona. 

La ciutat de València es troba a la costa mediterrània 
de la península Ibèrica, sobre la gran plana al·luvial 
dels rius Xúquer i Turia, just al centre del golf de 
València. 

València compta amb un clima mediterrani típic, el 
qual es caracteritza per ser un clima suau i humit. El 
clima de València presenta un estiu càlid i un hivern 
suau. Gener és el mes més fred, amb unes mitjanes 
entre 11 i 12°C. El mes més càlid és agost, amb una 
mitjana d’uns 26°C.

Allotjament

Ofereix la recepció i acollida dels participants en el 
moment de l’arribada.
Una vegada ací, es procedirà a la transferència i 
allotjament en un apartament, hotel o residència.

Els allotjaments (excepte l’hotel) estan equipats amb 
electrodomèstics i utensilis de cuina necessaris i estan
totalment moblats.

Cada participant té dret a un llit en una habitació 
doble.

En les primeres hores d’estada, se celebra una breu 
reunió de benvinguda entre el personal de l’ESFMB i 
els participants, i això permet una primera adquisició 
d’informació sobre diferents aspectes de la vida a 
València.

Pràctica formativa

Quan siga necessari o com a part del projecte, les 
pràctiques donen l’oportunitat de tindre una 
experiència de formació laboral en diferents àmbits 
relacionat amb el currículum i les aspiracions 
personals.

El període de formació inclou l’entrada en empreses, 
organitzacions, entitats públiques o privades en àrees 
tals com:

 Administració de negocis.

 Comptabilitat, administració...

 Recursos humans.

 Màrqueting, vendes, relacions públiques, 

comunicacions.

 Informàtica, multimèdia.

 Disseny web.

 Cooperació internacional, projectes de la UE.

 Turisme, ecoturisme, hostaleria i restauració.

 Patrimoni, art i cultura.

 Voluntariat i atenció social.

Cursos d’anglés i castellà
Abans de començar els cursos, els participants hauran
de sotmetre’s a una prova oral i escrita amb l’objectiu
de  determinar  el  nivell  de  coneixements  que  tinga
cada un i el director d’estudis del curs seleccionarà el
nivell  adequat  a  les  necessitats  i  competències  dels
beneficiaris. 

El curs intensiu ofereix els següents nivells:

ANGLÉS CASTELLÀ VALENCIÀ

A1 A1 A1

A2 A2 A2

B1 B1 B1

B2 B2 B2

C1 C1 C1

C2 C2 C2

El  contingut  dels  cursos  depén  dels  nivells  de
coneixement i en general inclouen:

 Gramàtica, vocabulari escrit i oral.

 Vídeos i tràilers de pel·lícules, enregistraments 
i conversa.

 Comprensió oral.

 Simulació d’entrevistes de treball. 

Al final dels cursos els participants reben un certificat 
de l’ESFMB que inclou la durada del curs i el nivell de 
competència aconseguit.

Visites culturals

A la Ciutat de les Arts i les Ciències, les portes 
medievals de les Torres de Quart,  les Torres dels 
Serrans, plaça de la Mare de Déu i conjunt catedralici, 
el Micalet, la basílica de la Mare de Déu, l’Almoina....  



La Unió Europea mitjançant una sèrie de projectes 
d’educació anomenats ERASMUS+, subvenciona la 
mobilitat de joves, professorat i personal laboral perquè 
puga desenvolupar pràctiques de formació. 

Aquests projectes es divideixen en KA1 (mobilitat) KA2 
(consorcis) i KA3 (educació superior). 

Les mobilitats d’alumnat consisteixen en l’hostalatge 
d’uns trenta dies en un país europeu en què es 
realitzen les pràctiques o l’FCT/ECT en empreses. Al 
principi està dirigit a alumnes que hagen acabat el 
cicle formatiu de grau mitjà o estiguen en 1r curs de 
cicle formatiu de grau superior.

TASQUES QUE REALITZA L’ESCOLA
SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR
BOTELLA COM A COORDINADOR DE

PROJECTES

Disseny dels projectes: redacció, contactes, 
documentació prèvia i necessària per a participar-hi, 
sol·licitud de projectes, documentació requerida pel 
SEPIE...

TASQUES QUE REALITZEN ELS CENTRES
PARTICIPANTS 

Actualment, només es limita a l’elecció d’una persona
responsable i de contacte al centre, així com l’elecció 
de l’alumnat candidat a participar en les mobilitats 
del seu centre. 

 

PARTICIPA
EN

PROJECTES


