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

Del 15 al 31
d’octubre 2019

Quatre ratlles
Un nou curs ha començat en el
nostre Centre. Un nou curs que
s’anuncia com una porta oberta
a noves possibilitats i noves
formes d’atendre les nostres
necessitats formatives. Entre
tots i totes volem fer del Centre
de Formació de Persones
Adultes de Torrent un lloc de
trobada, de convivència,
d’aprenentatge i de cultura.
En total, enguany són 1.470 les
persones inscrites en 84 grups
organitzats, amb una gran
diversitat d'activitats formatives,
des dels grups de formació
bàsica de primer i segon cicle,
als grups d’accés a la
universitat o cicles formatius de
grau superior, tallers d’idiomes,
d’alfabetització digital i noves
tecnologies, cursos de
preparació de les competències
clau del SERVEF-LABORA,
tallers ocupacionals i d’oci...
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Bienvenidos
y
bienvenidas
al Centro de
FPA

Bienvenus
à l’école!
Willkomen!
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Ongi etorri

Ласкаво просимо до центру بينفينيدو
比韋尼多

Bonvenon
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Refranyer: Per Tots Sants, amaga el ventall i trau els guants
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PÀGINES CENTRALS
MARGARIDA CASTELLANO
IMPARTEIX LA CONFERÈNCIA INAUGURAL
DEL CURS EN L'EPA DE TORRENT
L'Escola d'Adults de Torrent ha celebrat l’1 d’octubre el seu
acte oficial d'obertura del curs 2019-2020 amb la presència
de Margarida Castellano, professora i assagista, Directora
General
d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d’Educació.

Un any més, l'Escola d'Adults de Torrent ha iniciat les seves
activitats formatives i ha celebrat l'acte inaugural del curs. La
conferència inaugural, amb el títol "Formació al llarg de la vida: senyal d'identitat de les societats avançades", ha estat
enguany a càrrec de Margarida Castellano Sanz, Directora
General d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport. Margarida Castellano, nascuda a
Torrent, és professora de secundària i de la Universitat i doctora en Filologia. Ha realitzat diferents publicacions, entre
elles l’assaig 'Passats i presents d’allà i d’ací. Memòria, autobiografia i jo' , Premi Joan Fuster d’assaig en 2017.
L’acte inaugural es va celebrar en el saló d’actes de la Casa
de Cultura de Torrent, totalment ple de públic, i va comptar
amb la participació de l’alcalde de Torrent, Jesús Ros, la presidenta de l’Associació d’Alumnes, Mati Daries, i el director del
Centre d’EPA, Josep Veiga. Entre el públic assistent, a més
d’alumnat i professorat del Centre, es trobava una important
representació de les forces polítiques municipals.
L’alcalde de Torrent, Jesús Ros, va remarcar el paper que
l’Escola d’Adults de Torrent ha desenvolupat en favor de l’educació, la cultura i la convivència, destacant la incidència de
l’EPA en la vida de Torrent en els últims 34 anys; també va
remarcar la necessitat de que l’Escola d’Adults compte amb
un únic Centre, gran i modern, capaç d’atendre tota la demanda existent. La presidenta de l’Associació d’Alumnes de
l’Escola d’Adults, Mati Daries, i el director del Centre, Josep
Veiga, van posar èmfasi en la participació de l’alumnat en la
gestió i en l’organització d’iniciatives en el Centre d’EPA i van
destacar la notable oferta formativa i sociocultural que desenvolupa l'Escola d'Adults. Margarida Castellano va captivar el
públic assistent descrivint nombroses històries de vida
d’alumnes de les Escoles d’Adults valencianes, que ella
mateixa coneix per haver treballat en diferents centres educatius, entre ells, la pròpia Escola d’Adults de Torrent. Va remarcar també la importància que l’educació al llarg de la vida
té en les propostes de la Unió Europea i en diferents organismes internacionals, que destaquen la necessitat d’ofertes formatives de qualitat destinades a la població adulta.
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PÀGINES CENTRALS

ELECCIONS AL CONSELL
ESCOLAR DE CENTRE
El pròxim dijous,
dia 21 de novembre, es celebren
ELECCIONS A REPRESENTANTS
DE L’ALUMNAT
en el Consell Escolar del Centre.
El Consell Escolar és el màxim organisme de representació del
Centre, format per l'equip directiu,
3 representants del professorat, 5
de l'alumnat, 1 del personal d'administració i serveis i 1 representant de l’Ajuntament del municipi.
Cada dos anys, cal renovar parcialment el Consell Escolar. Enguany, cal elegir 2 representants
de l’alumnat i 1 del professorat.
Pots presentar la teua candidatura per a formar part del Consell
Escolar.
Per això, deus omplir un imprès
que es facilita en secretaria.
(Termini de presentació de candidatures: fins l’11 de novembre).
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LOTERIA DE NADAL
Un any més, l’Associació d’Alumnes
de l’Escola d’Adults ha fet participacions de loteria sense recàrrec.

Nº 07345
Venda de loteria, al despatx de
l’Associació, Plaça Sant Pasqual,
nº 20, de 17:00 a 19:00 h.
de dilluns a dijous.
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ÚLTIMA
Aula
Oberta

No et perdes…
Les properes activitats...
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