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Recta final 
Hem començat el tercer trimestre 
del curs i encetem la recta final, un 
període  intens en el que podem 
valorar si hem aconseguit, i fins a 
quins nivells, els nostres objectius 
inicials d’aprenentatge.A l’Escola 
de Persones Adultes de Torrent 
participem cada any més de 1.500 
persones amb uns objectius ben 
diferenciats, però també amb molts 
lligams. 

Qui es va matricular per 
incrementar el seu nivell de 
formació bàsica general, per 
accedir a una titulació o per 
continuar estudis de formació 
professional reglada o contínua 
(SERVEF) o universitaris, està a 
punt de concloure un període 
decisiu per a iniciar un altre no 
menys important. De la mateixa 
manera, pot valorar el grau 
d’assoliment dels object ius 
plantejats qui es va inscriure per 
iniciar o incrementar la seua 
competència l ingüística en 
valencià, castellà, francès o 
anglès, en cursos d’informàtica o 
en els diferens tallers ocupacionals 
i d’oci de l’Escola d’Adults. 

Però el nostre final de curs és molt 
m é s  q u e  u n  p e r í o d e 
d ’ a c o m i a d a m e n t .  A b a n s 
realitzarem nombroses activitats 
de convivència i clourem el curs 
amb la Setmana Cultural, del 17 al 
21 de juny, amb exposicions, 
poesia, sopars, cinema, viatges, 
contacontes i música... Vos 
esperem. 

Pel maig, floreix l'olivera i grana el blat 

 

centre públic de formació de persones adultes—associació d’alumnes centre públic fpa

21 de mayo, Día 
M u n d i a l  d e  l a 
Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el 
Desarrollo 
El Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo celebra 
no solo la riqueza de las culturas del 
mundo, sino también el papel esencial 
del diálogo intercultural para lograr la 
paz y el desarrollo sostenible. La 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró este Día Mundial por 
primera vez en 2002, tras la adopción 
por la UNESCO de la Declaración 
Universal sobre la Diversidad Cultural 
de 2001, reconociendo la necesidad de 
"aumentar el potencial de la cultura 
como un medio para lograr la 
prosperidad, el desarrollo sostenible y 
la coexistencia global pacífica". 

Con la adopción de septiembre de 
2015 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el mensaje del Día Mundial de 
la Diversidad Cultural para el Diálogo y 
el Desarrollo es más importante que 
nunca. Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se pueden lograr mejor 
aprovechando el potencial creativo de 
las diversas culturas del mundo y 
entablando un diálogo continuo para 
asegurar que todos los miembros de la 
sociedad se beneficien del desarrollo 
sostenible.  

El Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo es una 
ocasión para promover la cultura y 
resaltar el significado de su diversidad 
como agente de inclusión y cambio 
positivo. Representa una oportunidad 
para celebrar las múltiples formas de la 
cultura, desde lo tangible e intangible, 
hasta las industrias creativas, hasta la 
diversidad de las expresiones 
culturales, y reflexionar sobre cómo 
éstas contribuyen al diálogo, la 
comprensión mutua y los vectores 
sociales, ambientales y económicos de 
la sostenibilidad.  

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_general_assembly_adopts_a_new_resolution_on_culture_and_sustainable_development/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_general_assembly_adopts_a_new_resolution_on_culture_and_sustainable_development/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_general_assembly_adopts_a_new_resolution_on_culture_and_sustainable_development/


PÀGINES CENTRALS                        

 Fulls informatius del Centre Públic fpa Torrent                            nº 310 de l’1 al 15 de maig 2019 / pàg. 2 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa de la Primavera, 
Paelles i convivència en La Canyada 
del Conill d’El Vedat de Torrent 
Tots els anys, pel mes de maig, celebrem la Festa de la Primavera a 
l’àrea recreativa La Canyada del Conill, a El Vedat de Torrent. És 
aquest un espai públic excel·lent per trobar-nos, fer les nostres paelles 
i gaudir d’unes hores de xarrada i companyonia. 
Enguany, la Festa de la Primavera serà el dijous, dia 16 de maig. És 
important organitzar-se per grups amb antelació, puix encara que a 
l’àrea recreativa hi ha 16 paellers, cal fer-ne paelles grans per a les 
vora quatre-centes persones que participem. 
L’Ajuntament de Torrent coopera en la Festa facilitant-nos aquest 
espai i portant-nos taules i cadires, a més de supervisar les 
instal·lacions i portar personal de neteja i medi ambient. 
L’Associació d’Alumnes de l’Escola d’Adults s’encarrega de tota la 
infraestructura: perols, llenya, ingredients de la paella, beguda, 
aperitiu, mantells, plats, gots... Això si, cada persona haurà de portar 
la seua cullera o forquilla. Com sempre, hi haurà servei d’autobús.  
També podeu portar postres, ensalades i cafès o infusions. 
Quan acabe la Festa, després de fer-nos la foto de grup, entre tots i 
totes arreplegarem  les deixalles i tornarem a deixar l’espai recreatiu 
com estava prèviament, per a que puga ser utilitzat pels veïns i veïnes 
de Torrent. Vos esperem! 

 La Canyada del Conill 
La Canyada del Conill és un àrea recreativa i d'acampada situada en 
el Vedat de Torrent, amb un refugi que compta amb un ampli saló-
menjador amb comoditats, un bany amb aigua calenta, una habitació 
compartida amb lliteres i accessibilitat als paellers del recinte. 
En l’espai obert, les seues instal·lacions consten de zona de jocs, 
jardí, paellers, bancs i taules de pic nic de fusta, fonts, wc públics, 
dutxes, un refugi d'acampada, i, sobretot, contacte directe amb el 
medi ambient. S'aprecia una arbreda de pins que generen una ombra 
perfecta per a passar els calorosos dies d'estiu, a més de moltes 
altres varietats de plantes mediterrànies. 
La seua localització es troba en carrer Vilanova de la Reina s/n en el 
Vedat de Torrent. L'accés es pot realitzar amb cotxe o autobús, 
seguint l'avinguda de Sant Llorenç del Vedat fins a trobar els senyals 
que indiquen girar a l'esquerra direcció la Canyada del Conill. 
A l’espai obert es pot accedir lliurement i poden utilitzar-se les seues 
instal·lacions –incloent els paellers- qualsevol dia de la setmana, 
sense necessitat d’inscripció, solament respectant les normes d’ús i, 
especialment, no fent foc si hi ha alerta per prevenció d’incendis. 
En el refugi, l'estada màxima és d'1 setmana, de manera gratuïta amb 

un depòsit de fiança de 30 € per persona/nit (que seran tornats al 

finalitzar l'estada sense incidents). Per a demanar més informació, cal 
contactar amb l'oficina d'informació TDIC l'Ajuntament de Torrent, al 
telèfon 96 111 11 11 o a l'e-mail: mediambient@torrent.es 

mailto:mediambient@atorrent.es
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RECEPTA DE LA PAELLA VALENCIANA 

La paella valenciana és un únic plat que té diverses versions, en la 
versió més “canònica”, la del concurs internacional de paelles de 
Sueca seria més o menys així: 

Ingredients per a 6 persones: 

 Quilo i mig de pollastre, un quilo de conill, un quart de tavella, mig 
quilo de ferradura, dos dotzenes de caragols (vaquetes),  dos 
decilitres d’oli d’oliva, un gra d’all pelat i picat, dos tomaques 
madures pelades i picades, una cullerada de pebre roig mòlt, 600 
grams d’arròs, uns brins de safrà, sal, i una branqueta de romaní 
(opcional) 

 Tallem el pollastre i el conill en trossos menuts, els salem i 
sofregim en la mateixa paella on hem posat l’oli a calfar. Sofregim 
lentament i a consciència, que queden ben daurats. Aboquem 
després la verdura, per sofregir-la també, i finalment, la tomata, l’all 
i per últim el pebre-roig, amb cura per a que no es creme, que 
amarga. S’aboquen tres litres d’aigua i, si es vol, els caragols 
enganyats. Es cou uns vint-i-cinc o trenta minuts. 

S’incorpora aleshores el safrà i l’arròs, ben repartit i es cou a foc 
ben viu uns huit minuts i a foc més dolç altres huit minuts, açò és 
aproximat, es pot jugar amb el foc, però és important assecar l’arròs 
en setze o díhuit minuts, mai més de vint, que pot esclatar l’arròs i 
empastrar-lo. Els últims deu minuts es pot posar una branqueta de 
romaní al mig, deixa molt bon gust. Quan ja està sec és molt 
important escoltar com es frig per aconseguir el socarrat, i olorar-lo 
per a retirar-lo del foc al primer símptoma que s’està cremant. Es 
deixa reposar cinc minuts i es menja directament de la paella, amb 
cullera i sense envair el tros del veí.      Bon profit! 

Nota:Les mesures i el temps normalment es fan a ull, cada cuiner ho calcula 
a la seua manera.  La tavella i la ferradura són bajoquetes de forma plana. El 
garrofó també es pot comprar sec i posar-lo a remulla el dia anterior. En 
molts llocs li posen carxofes, que donen un gust excel·lent, en altres llocs li 
posen costelletes de porc o ànec, i són boníssimes, però mai ceba que fa moll 
l’arròs. Entre els valencians, cadascú té el seu toc particular i tots, 
absolutament tots, saben fer o coneixen a qui fa la millor paella del món. 

LA LLEGENDA DE L’ARRÒS Fa molts anys, a la 

Terra hi havia més arbres i plantes, fruites més grans i dolces, 
i els homes i les dones eren més forts que ara. L’arròs era el 
principal aliment de la gent i la mida d’un gra d’arròs era molt 
més gran que el de l’arròs de hui en dia. La llegenda conta que 
era tan gran l’arròs, que amb uns pocs grans d’arròs les 
persones quedaven satisfetes. 

Gràcies a això, els ciutadans de l’Índia no havien de treballar 
durament cultivant l’arròs i recollint la collita, com es fa ara, ja 
que quan estava madur, el mateix arròs es desprenia de les 
tiges i rodava cap als graners dels pobles. Diu la història que 
un any, a l’Índia, quan l’arròs era més gran i més abundant que 
mai, una iaia va dir a la seua néta: “Els nostres graners són 
massa xicotets. Anem a construir uns més grans”. 

Quan l’antic graner va ser abatut i el nou encara s’estava 
construint, l’arròs estava madur al camp. Es van donar molta 
pressa per acabar de construir-lo però l’arròs ja baixava 
rodant pels camps fins el graner, i la família no podia guardar-
lo perquè encara estaven construint un graner més gran. La 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2019-2020 

Matriculació o preinscripció de l’alumnat matriculat  durant l’actual curs 2018-2019 

En els tallers ocupacionals i d’oci: matriculació del 27 al 31 de maig (Ceràmica, Pintura, Dibuix, Restauració de Mobles, Informàtica, 
Internet, Fotografia, Intel·ligència emocional, Ràdio, Ioga, Pilates, Teràpies manuals, MindFulness, Shiatsu, Teràpia oriental, La literatura és 
vida, Francès: Cultura i creació literària). Serà gestionada en la pròpia aula pel professorat. 

En els cursos de formació bàsica, primer cicle (alfabetització, neolectors, educació de base): matriculació del 27 al 31 de maig . Serà 
gestionada en la pròpia aula pel professorat. 

En els cursos d’idiomes, accesos a uns altres estudis, segon cicle de formació bàsica i preparació prova del SERVEF (anglès, francès, 
castellà, accés a Cicles i Universitat, pregraduat, GES 1 i GES 2): Es farà preinscripció en maig-juny. La preinscripció serà gestionada pel 
professorat. A inicis de setembre, l’alumnat serà avisat per sms del seu dia i hora de matrícula mitjançant cita prèvia.  

Preinscripció i matriculació per al nou alumnat o per a l’alumnat que vol canviar de curs o taller  

Cal fer la preinscripció prèvia. Per a matricular-se, l’alumnat serà avisat per sms del seu dia i hora de matrícula mitjançant cita prèvia.   

La preinscripció podrà fer-se presencial o per internet (www.fpatorrent.info).                                                                                                                  
Per internet, del 18 de juny al 3 de setembre.                                                                                                                                                                     
Presencial, en l’Escola d’Adults (Plaça Sant Pasqual, 20) del 18 al 30 de juny, de dilluns a divendres, de 17:00 a 20:00 h.; de l’1 al 26 de juliol, 
de dilluns a divendres, d’11:00 a 13:00 h.; el 2 i 3 de setembre, d’11:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.  
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No et perdes… 

Les properes activitats... 

 

 


