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Internacionalització del Centre
d’EPA… una
aposta de futur
Dotze mobilitats a
Europa per aprendre
i millorar els processos d’ensenyament
a l’Escola d’Adults.
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2017

L’any de l’educació
d’adults a

Durante 2017, la Asociación
Europea para la Educación de
Adultos (EAEA) y sus miembros han celebrado el Año de
la Educación de Adultos en Eu-

Un nou curs amb
il·lusions renovades
El curs 2017-2018 s’ha iniciat
amb una àmplia oferta formativa a la nostra Escola de Persones Adultes de Torrent. Un total
de 81 cursos i tallers permeten
la participació de 1.455 persones
en accions formatives que contemplen un variat ventall. A
aquest important col·lectiu cal
afegir-li la trentena de mestres,
professors i professores, especialistes dels tallers ocupacionals i d’oci, voluntariat, personal
d’administració i serveis, equips
de neteja i manteniment... que
conformen l’equip humà del
centre de FPA de Torrent.
PÀGINA 3.

Europa

ropa. El lema ha sido “2017: El
año de la educación de adultos
en Europa: el poder y la alegría
del aprendizaje”. Es incuestionable que el aprendizaje de los

adultos puede mejorar la vida y
la perspectiva de los ciudadanos
en Europa, tanto personal como
profesionalmente.
PÀGINA 2.

Suport autonòmic a
l’experiència formativa dels Centres
d’FPA
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Assessorament
professional. Un
viatge al llarg
de la vida
Una Escola d’Adults
en continu dinamisme.
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Valencià per anar
pel món i 30 anys
d’ensenyament en
valencià a Torrent...
també a l’Escola
d’Adults

Pàgines 10 i 11
Castellà amb persones migrants i estudi
d’idiomes europeus,
dues apostes ferms
de l’EPA
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Eleccions al Consell
escolar del Centre. L’Associació
d’Alumnes, motor
del Centre

Porta arròs, sucre o
llegums... Jo també
em puge a la

CARAVANA SOLIDÀRIA
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El Artículo 14.1 de la Carta
de Derechos fundamentales de la Unión Europea
proclama que “Toda persona tiene derecho a la
educación y al acceso a la
formación profesional y
permanente”. Desde esta
premisa, preceptiva en el
Estado Español, la Unión
Europea considera que la
formación
permanente
de las personas adultas es
esencial para la inclusión
social, el desarrollo personal, la configuración de
una ciudadanía activa y
participativa, la empleabilidad y la competitividad de
los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea.
El reto consiste en ofrecer
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la
vida adulta y, especialmente, a los grupos desfavorecidos, social, económica o
formativamente, que son
quienes más las necesitan.
Los tres tipos de aprendizaje de adultos (formal, no
formal e informal) pueden
servir para mejorar las aptitudes básicas, obtener nuevas cualificaciones, elevar
el nivel de capacitación, aumentar las posibilidades
de empleabilidad o alcanzar metas de crecimiento
personal o de utilización
creativa y satisfactoria del
tiempo propio.
La demanda de aprendizaje de la población adulta va
en aumento y la Comisión
Europea se ha comprome-

2017-18

L’any europeu de

l’educació d’adults
la coherencia del aprendizaje de adultos con otros
ámbitos de actuación, mejorar la coordinación, la eficacia y la adecuación a las
necesidades de la sociedad,
la economía y el medio ambiente; aumentar la inversión, tanto privada como
pública, cuando proceda.

El
aprendizaje
de los adultos
puede mejo
rar la vida y
la perspectiva
de los
ciudadanos
en Europa

La Pissarra

tido a colaborar con todos
los países de la UE en la
creación de sistemas que se
caractericen por su flexibilidad, calidad y excelencia de la enseñanza y por
la plena implicación de las
autoridades locales, las empresas, los interlocutores
sociales, la sociedad civil y
las organizaciones culturales.
El Plan europeo renovado
de aprendizaje de adultos
(2011) esbozó una visión
de cómo debía desarrollarse dicho aprendizaje en Europa hasta 2020. Las prioridades específicas para el
periodo 2015-2020 son las
siguientes:
- Gobernanza: garantizar

poco cualificados, y ofrecer
suficientes segundas oportunidades que conduzcan a
una cualificación reconocida en el Marco Europeo de
Cualificaciones a las personas que no tengan el nivel
4 de cualificaciones de dicho Marco.
-Calidad: mejorar la garantía de la calidad, incluido el
seguimiento y la evaluación de impacto, mejorar
la formación inicial y continua de los educadores de
adultos, y recoger los datos
necesarios sobre las necesidades al objeto de orientar
y diseñar la oferta de forma eficaz.
Estas prioridades deben
impulsar las políticas institucionales europeas de los

- Oferta y participación: aumentar significativamente la oferta de aprendizaje
de adultos de alta calidad,
especialmente en cuanto
a lectoescritura, cálculo y
competencias digitales, y
aumentar la participación
en dichas actividades gracias a unas estrategias de
comunicación, orientación
y motivación eficaces, dirigidas a los grupos más necesitados.
- Flexibilidad y acceso: ampliar el acceso mediante el
aumento de la disponibilidad de formación en el
puesto de trabajo y haciendo un uso eficaz de las TIC;
establecer procedimientos
para detectar y evaluar las
capacidades de los adultos

próximos años, en los diferentes niveles de gobierno
(local, autonómico, estatal
y transnacional) y también
han de convertirse en los
objetivos prioritarios de
los centros de formación
de personas adultas, entre
ellos el Centro FPA de Torrent.
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Il·lusions

renovades

UN TOTAL DE 81 CURSOS I TALLERS
PERMETEN LA PARTICIPACIÓ DE
1.455 PERSONES EN ACCIONS FORMATIVES QUE CONTEMPLEN UN
VARIAT VENTALL.
En formació bàsica, des de
l’alfabetització fins l’obtenció
del títol de graduat en ESO,
participen 266 persones, distribuïdes en catorze grups en
diferents torns (9 grups de
primer cicle i 5 per a l’obtenció
del graduat en ESO). L’accés
als estudis universitaris i de
formació professional de
grau superior compten amb
97 persones, organitzades en
quatre grups, segons les especialitats. Cent cinquantavuit persones participen en
els vuit cursos de valencià de
diferents nivells (abans reconeguts com a elemental, mitjà i superior i en l’actualitat,
en referència al marc europeu comú per a les llengües,
com a nivells elemental i
intermedi d’usuari indepen-

dent –B1 i B2- i nivells C1 i C2
de domini funcional i domini
superior). Trenta-set persones participen en els dos
cursos de castellà per a migrants. Els cursos d’idiomes
europeus (francès i anglès)
són catorze, que compten
amb dos-cents seixanta-sis
participants.
La importància de la formació en les noves tecnologies
i sistemes digitals es posa
de manifest en la realització d’onze cursos amb 119
inscrits en diferents nivells
(iniciació, perfeccionament,
internet). A aquesta oferta
cal afegir-li un ampli ventall
de tallers ocupacionals i d’oci
(vint-i-huit) amb 512 persones participants en les dues
categories de tallers: expres-

sió i creació artística (Ceràmica, Plàstica, Dibuix, Restauració de Mobles, Fotografia,
Ràdio, Literatura) i coneixement, comunicació i madu-

CARLES CANO I PACO GIMÉNEZ IMPARTEIXEN LA
CONFERÈNCIA INAUGURAL DEL CURS EN L’EPA DE TORRENT
Els autors inventa
ren un bestiari ima
ginari amb l’ajuda
dels assistents
Un any més, l’Escola
d’Adults de Torrent ha
iniciat les seves activitats
formatives i ha celebrat
l’acte inaugural del curs.
El passat 27 de setembre,
la conferència magistral
es va realitzar amb un format diferent al dels anys
anteriors, puix l’escriptor
Carles Cano i l’il·lustrador
Paco Giménez han desplegat
públicament
l’escenificació “Escrivim i
dibuixem”, un ventall de
propostes sobre com es

realitza una intervenció
conjunta d’escriptura i
il·lustració, que va captivar
al nombrós públic assistent.
L’acte es va celebrar en el
saló d’actes de la Casa de
Cultura de Torrent, totalment abarrotat de públic,
i va comptar també amb
la participació de l’alcalde

de Torrent, Jesús Ros, la
presidenta de l’Associació
d’Alumnes, Mati Dàries,
i el director del Centre
d’EPA, Josep Veiga. Entre
el públic assistent es trobava una nodrida representació de totes les forces
polítiques presents en la
corporació municipal torrentina.

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 30 anys. La
presidenta de l’Associació
d’Alumnes de l’Escola
d’Adults, Mati Dàries, va
posar èmfasi en la participació de l’alumnat en
la gestió i l’organització
d’iniciatives en el Centre
d’EPA i va destacar la notable oferta formativa i
sociocultural que desenvolupa l’Escola d’Adults
de Torrent. El director del
Centre va destacar la im-

ració personal ( Intel·ligència
Emocional, Ioga, Mètode
Pil·lates, Teràpies Manuals,
Drenatge limfàtic, Shiatsu,
Mindfullness...).
A més de les accions formatives planificades anualment,
es desenvoluparan desenes
d’iniciatives formatives específiques que van més enllà de
l’aula pròpia i persegueixen
la construcció d’un model
formatiu obert i participatiu: lliçó magistral que dona
inici al curs, setmana cultural que tanca les activitats
formatives, xarrades, visites
culturals, passeigs formatius,
cinema, eixides col·lectives
a espectacles socials i culturals, audicions poètiques, sessions de rondallaires, festes
i trobades i un llarg etcètera
d’iniciatives sempre formatives i sempre enriquidores.
Un any més, les dades sobre
persones participants al Centre Públic de FPA de Torrent
posen de manifest que som
un col·lectiu on convivim
persones de totes les edats,
procedències i visions vitals,
nivells formatius i ocupacions. Totes aquestes diversitats, lluny de separar, ens
uneixen en el comú desig de
l’aprenentatge, la trobada, la
comunicació, l’esperit de superació, el diàleg i l’avidesa
de conèixer i conviure.

portància de la formació
de persones adultes en un
món com ara l’actual.
Carles Cano i Paco Giménez van captivar el públic
assistent recreant com es
realitza una il·lustració al
temps que es llegeix un
text poètic. Primer començaren amb un Bestiari
imaginari, inventant animals com ara el Moto-dril,
el Caca-Dril, el Tele-Fant
o l’Hipo-Fant. Il·lustraren
també poemes a la manera
de Vicent Andrés Estellés,
s’inventaren un monstre
brut i pelut i donaren veu
i imatge a moltes històries
més. Una iniciativa plena
de creativitat que va fascinar a totes les persones
que havien omplit el saló
d’actes de la Casa de Cultura de Torrent.
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Internacionalització del centre.

Una aposta de futur per continuar creixent.
ROSELLA CASTELLANO / Arran de l’assistència a les jornades del programa
Erasmus+ realitzades a principi
del 2017, un grup de docents del
centre va valorar la possibilitat
de presentar-nos amb un projecte Erasmus per tal de millorar la
nostra escola. Aprendre i alhora
compartir experiències al voltant
de l’educació a les escoles d’adults
és la clau per millorar en el treball
que fem cada dia.
Erasmus+ és un programa impulsat per la Unió Europea al qual
participen alguns estats membres
i d’altres no membres per tal de
millorar en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i
l’esport. Al període en el qual ens
trobem (2014-2020) el programa
fa 30 anys, 30 anys de projectes
interessants que han permès a les
persones créixer com a individus i
com a professionals.
L’equip impulsor del projecte era
ben conscient que aquesta oportunitat d’aprenentatge no se’ns
podia passar, i que l’escola havia de
viure una experiència Erasmus. I
així va ser. Malgrat que el temps
per donar forma al projecte va ser
escàs, la il·lusió per fer-lo realitat
ens va ajudar a anar endavant. La
millora de la qualitat de l’ensenyament i la convivència del centre és
el nostre eix principal.
El nostre projecte ha estat un dels
54 aprovats, entre les 111 sol·licituds presentades. Un projecte
que ha sigut notablement valorat
pels avaluadors externs del SEPIE
(Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació), que
van atorgar-li 82 punts sobre 100
com a nota global. Com a punt fort
s’ha destacat la capacitat d’involu-

crar a tota la comunitat educativa
del centre (professorat, monitors i
monitores, personal no docent...).
El projecte ha estat subvencionat
amb 21.460 €, els quals aniran
destinats a formar-se a Europa,
conèixer altres formes de treball i
traslladar al centre allò que aprenem. Aquesta subvenció permetrà fer un total de dotze mobilitats
d’assistència a cursos estructurats
de forma presencial i d’altres dues
de forma online. Per tant, des d’octubre de 2017 fins a octubre 2018,
dotze persones del nostre centre
viatjaran a altres països per formar-se. Itàlia, Finlàndia, Irlanda,
Portugal, Països Baixos i Turquia
són les destinacions triades per a
la realització de cursos que versaran al voltant de temes d’actualitat
acadèmica com les noves tecnologies a l’aula, noves metodologies
d’ensenyament i idiomes.
El meu projecte està aprovat i ara
què?
Aquesta va ser la pregunta que
més preocupava a l’equip coordinador del centre. Sabem que tenim un bon projecte, que és molt

difícil aconseguir una valoració
positiva la primera vegada que
presentes un KA104, i nosaltres
ho hem aconseguit; però, i ara
què?
Els dies 26 i 27 de juny, tots els
centres educatius amb una valoració positiva per part del SEPIE,
ens vàrem reunir a Valladolid per
establir les línies de treball i de gestió dels projectes. Unes jornades
molt enriquidores perquè durant
2 dies vàrem poder conèixer persones de tot el territori amb més
o menys experiència en projectes
Erasmus+, però amb les quals teníem una cosa en comú: la internacionalització i millora del centre.
El reconeixement de la Conselleria
L’11 de juliol tots els centres educatius valencians amb projectes
aprovats vàrem ser convocats a
unes jornades organitzades per
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, moment
en què es va remarcar l’esforç que
cadascun dels centres havia fet
per obtenir un projecte d’aquestes característiques i per encorat-

Quienes enseñan nunca pueden dejar de aprender.
JOSÉ ÁNGEL RICO / Y el profesorado de la Escuela de Personas
Adultas de Torrent es el mejor ejemplo de ello. ¡No podemos evitar contagiarnos
de las ganas de aprender de
nuestro alumnado! Por ello,
este año continuamos nuestra formación con dos grandes proyectos, por un lado la
extensión de los cursos sobre

primeros auxilios y por otro
un proyecto de formación en
centro para sacar el máximo
partido a la acción Erasmus +.
Es vital estar preparado/a
para cualquier contingencia,
especialmente cuando hablamos de la salud. Por esta
razón, además de afianzar
lo aprendido el curso anterior sobre actuación frente a

situaciones de riesgo, vamos
a aprender a utilizar el desfibrilador que definitivamente... ¡Puede salvarnos la vida!
Por otro lado, estamos trabajando muy intensamente
para potenciar la internacionalización del centro. Este
año tenemos el honor de
haber recibido el apoyo del
programa Erasmus+ para

jant-nos per aprofitar al màxim
l’oportunitat, tant a nivell personal com professional, perquè això
fa més important la nostra tasca
docent.
Un 9 d’octubre celebrant anys
Albacete va ser el nostre últim
moment de compartir inquietuds
i il·lusions amb docents d’arreu del
territori. Les jornades d’educació
de persones adultes per celebrar
l’aniversari dels 30 anys del programa Erasmus+ “enriquint vides
i obrint ments”, va suposar el veritable punt de partida per a la posada en marxa del nostre projecte.
Aprendre i compartir per a ensenyar
Estem ben il·lusionats de començar amb les mobilitats, per tal de
conèixer noves metodologies,
espais de formació, eines d’ensenyament... Aquesta experiència
suposarà un intercanvi d’idees entre docents d’arreu d’Europa que
permetrà, per una banda, posar
la nostra escola al mapa internacional, alhora que adquirim nous
coneixements que ens permetran
millorar-la en el futur.

realizar cursos en distintos
países de Europa en distintas
disciplinas de la educación.
Además hemos elaborado
un detallado proyecto de formación, en el que las personas que realizan estos cursos
comparten su aprendizaje
con el resto del profesorado.
Así conseguimos multiplicar
el impacto de lo aprendido

para que todo el mundo pueda beneficiarse. Tenemos
organizadas ya sesiones de
ponencias, exposiciones, reuniones organizativas, y sesiones de trabajo individual, por
parejas y grupal. Este proyecto en centro está aprobado y
supervisado por el CEFIRE
(Centro de Formación del
Profesorado) de Torrent.
¡Éstas van a ser las clases
de las profesoras y profeso
res de nuestra escuela!
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L’acció de suport a l’experiència formativa
dels centres públics de formació de
persones adultes
Frederic Johnson Esteve i Paqui Oliver Campos
Personal tècnic docent del Servei d’Ordenació Acadèmica
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Entrar i eixir, anar i venir, pujar i
baixar, veure i viure.

racions d’alumnat i d’entitats
diverses perquè el projecte
valencià per l’FPA continuara
Aquestes accions ben senzi- aquesta persona comença a endavant malgrat la inacció
lles podrien ser el reflex de projectar-se per entrar i eixir i les dificultats. És així com
les múltiples accions quotidia- lliurement, tantes vegades ens hem trobat amb una casa
nes que les persones adultes, com ho desitge i ho necessite, forta i unes persones entuque participem als centres en un procés vital en què veu- siastes però amb necessitat
públics de formació de per- re i viure esdeven una ma- de rebre aire fresc, una bona
mà de pintura i un suport
sones adultes (FPA) de nord teixa realitat.
convençut, que foren l’esperó
a sud de les comarques valencianes, realitzem en els Perquè les persones adultes, a per redreçar un projecte que,
processos d’aprenentge per- mesura que vivim i veiem les des dels seus orígens, allà pels
manent: una persona adulta, nostres vides, posem en mar- tombs dels anys 80, posseïa
siga quin siga el paper que xa mecanismes per a l’anàlisi una estructura sòlida de caire
desenvolupa en un centre pú- i la revisió crítica, tants com participatiu, democràtic, iguablic d’FPA -professorat, per- ens calen i sempre que volem, litari i integrador i d’un abast
sones participants o associa- que ens serveixen per a con- territorial molt ample.
des, personal d’administració tinuar endavant i millorar les
i serveis, persones i entitats expectatives i els desitjos que L’esforç realitzat fins ara ha
permés recompondre percol·laboradores, etc.-, tan bon ens fan moure vitalment.
sones, accions i estratègies i
punt com entra a formar part
de la família “fpaera” s’ha de- Quan fa un any i escaig, a mi, posar tot açò en la centrifugacidit a iniciar un recorregut, i fa un parell de mesos, a la dora del segle XXI, de forma
de curta o llarga durada i de meua companya Paqui -tots que, ara per ara, entre d’altres
rodalies o de llarga distàn- dos professors d’FPA, ella de coses:
cia, que l’ha de menar tard o Nules i jo de Monòver-, ens • S’està rellegint, implemend’hora cap a l’objectiu que s’ha van proposar de venir a cons- tant i aplicant la normativa
tituir el que ara és el minie- vigent.
marcat.
quipet de l’FPA en el Servei • S’ha constituït de nou el
Aprendre és recórrer, fer camí, d’Ordenació Acadèmica de la Consell de la Formació de Peravançar per la via ràpida o per Conselleria d’Educació, Inves- sones Adultes.
milers de dreceres, però en el tigació, Cultura i Esport, no • S’ha ampliat la xarxa de les
cas de la formació de persones ens podíem ni imaginar la res- assessories de l’àmbit d’FPA
adultes, a diferència del que ponsabilitat que suposaria te- dels CEFIRE territorials.
fan els xiquets i les xiquetes i nir sobre les nostres espatles la • S’han obert canals de coels joves en escoles i instituts, tasca de suport i col·laboració municació entre els diferents
aquest itinerari és voluntari i amb els centres públics d’FPA, departaments i serveis de la
forma part dels projectes de els de titularitat de la Genera- Conselleria d’Educació, així
vida que cada persona es posa litat Valenciana i de les cor- com amb altres institucions
com a fita en un moment de- poracions municipals, arreu i organismes externs, en tot
terminat de sa vida, una ruta del territori valencià. Moltes allò que afecta l’FPA.
que, a més, ni té una destina- expectatives fixades sobre no- • S’han représ contactes entre
persones i entitats i se n’han
ció única ni és finalista. Una saltres i moltes coses a fer.
iniciat de nous.
persona adulta, jove o major,
quan acudeix a un centre pú- Després de molts anys amb •
S’afavoreix
tant
blic d’FPA està fent una apos- la maquinària aturada, hem l’intercanvi d’opinions, prota personal pel fet d’haver-se hagut de desengreixar moltes jectes i iniciatives com l’acció
animat, per motius ben dife- claus i broques per posar-la de associativa de tota mena.
rents (manca de titulació bà- nou en funcionament. No és •
S’escolta i es dóna susica, atur, desconeixement de que no hi haguera una base port a les necessitats dels
llengües i cultures, reptes per- sòlida de centres públics i de centres públics d’FPA i de les
sonals, voluntat associativa, persones participants; en ab- persones adultes que hi partiafany lúdic, etc.), a emprendre solut, si alguna cosa ha man- cipen.
un itinerari formatiu propi, tingut ben ferma la formació
que dissenya i gestiona de for- de les persones adultes al País Entenem que tot açò és poc i
ma autònoma amb l’ajuda de Valencià ha estat la convic- alhora molt, vista la quantitat
les persones amb qui conviu ció i l’aposta decidida d’equips de qüestions que s’han hagut
en el centre d’FPA, de mane- docents, de persones partici- d’atendre en tan poc de temps,
ra que, tal com déiem a l’inici, pants, d’associacions i fede- però com a tècnics docents de

Frederic
Johnson
Esteve i
Paqui Oliver
Campos

l’àmbit de formació de persones adultes ens recordem
dia a dia el repte de tenir ben
oberts els ulls, les orelles i els
braços a les aspiracions i demandes dels centres públics
d’FPA i de les persones que li
donen vida, perquè és allà on
veuen i viuen, i de no defallir en l’intent de posar-nos al
servei de tot aquest col·lectiu
per donar respostes creatives,
per estimular dinàmiques de
participació i col·laboració,
per afavorir la comunicació,
l’intercanvi d’experiències i
la innovació pedagògica, en
poques paraules, per crear
comunitat a fi que les persones adultes siguem capaces
d’actuar i intervenir satisfactòriament en les pròpies vides
i en les dels altres, així com en
la realitat sociocultural, política i econòmica que veiem i
vivim a diari.
Començàvem nomenant els
verbs veure i viure, però voldríem destacar la importància
cabdal que té per a nosaltres
el verb beure: beure dels aprenentatges realitzats i compartits als centres públics d’FPA
per les persones participants
de la formació, per tal de poder veure i comprendre millor
la realitat que ens envolta i, al
mateix temps, fer-la nostra i
viure-la amb llibertat, autonomia i plenitud.
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Assessorament Professional a l’EPA de Torrent.
UN VIATGE AL LLARG DE LA VIDA.
I si juguem a fer realitat els nostres somnis?

GUILLERMO JORQUES / En ocasions, i en
funció de tot el que hem aprés al
llarg de la vida, ens trobem en moments que pensem que no serem
capaços de materialitzar els nostres
somnis. Sols nosaltres som els vertaders protagonistes de les nostres
vides. Empoderar-nos ha de ser
la nostra principal tasca per tal de
poder aconseguir aquells objectius
que ens marquem.
Et propose un repte. Imagina’t fent
allò que més t’agrada. Imagina’t
duent a terme tasques d’eixa feina
que no consideres feina i que et
motiva. Què sents? Quins sentiments
venen a la teua ment? Doncs per què
no fer-ho possible?
Durant molts anys, he fet aquest
exercici a classe amb alumnes i persones que havien perdut la fe en
somniar. En poder creure’s que ells
podien ser els que tenien que reconduir la seua pròpia vida. Quan
parlem de futur estem parlant d’un
futur professional o personal? Jo
encara no aconseguís poder discernir cap dels dos. La persona és
la mateixa. La força de treball està
impulsada sempre per una persona
i és per això pel que li donem tanta importància a cultivar i treballar
a l’individu en funció de les seues
prioritats, context social i gustos
personals.
Dedica’t a allò que t’agrada i mai
més tornaràs a treballar. Aquest es
el meu blasó. Quina serà la recepta
per poder entrar en aquest camí?
La primera es prendre possessió de
la pròpia Actitud que tenim davant

la nostra vida. Què volem de nosaltres mateixos? Què fem per millorar les competències professionals
i personals que tenim? Tenim un
pla d’acció? Si no fem un camí propi amb uns objectius Reals i realitzables, no podrem anar a cap port.
No podem agafar un vaixell i eixir a
alta mar sense ningú punt on anar.
Doncs, comencem per vore a quins
ports volem arribar.
Una vegada trobem l’Actitud per
poder fixar un destí, hem de millorar les nostres Aptituds. Com
anem a fer el viatge? Quines ferramentes hi necessitarem per poder
començar i mantenir en la llarga
travessia? I el més important, tindrem alternatives per si una gran
turmenta en alta mar ens desmunta tot el que teníem preparat?
Doncs hem de ser previsors i tenir
en compte tots els aspectes que poden marcar el nostre viatge. Recorda, pas curt i vista llarga, com deien
els avis. Les ferramentes poden ser,
idiomes, tècniques de comunicació
escrita, ferramentes que ens ajuden a escriure en diversos tipus
de codis. En definitiva preparar no
sols el vaixell, també tot el que ens
farà que no s’enfonem.
Amb Actitud i Aptituds preparades, que ens queda? Doncs creure amb nosaltres mateixa. Pensar
que estarem assetjats a la platja,
decidint el dia que anem a iniciar
el viatge. Tenint molta cura en el
que sabem de nosaltres mateixos i
on volem anar. Sabent que al llarg
de la vida les nostres perspectives

Una escola viatgera
Entre les diverses iniciatives que
cada any realitza l’Escola d’Adults
de Torrent, ocupen un lloc destacat
els viatges de caràcter formatiu i
cultural: eixides a la pròpia ciutat de
Torrent, a llocs significats de L’Horta
i de la ciutat de València, del conjunt
del País Valencià, de l’Estat Espanyol
i de països de la Unió Europea. Per
als mesos de maig i juny es reserven
forces per als viatges de final de curs.
Només començar el curs, hem pogut gaudir de la Ruta de Jaume I per
la ciutat de València i la Ruta per la

València del segle XV, activitats organitzades al segon cicle de formació
bàsica. Més recentment, l’alumnat
de primer cicle de formació bàsica ha
pogut visitar la comarca de la Marina Baixa, amb visites a llocs significats com ara Calp i el Penyal d’Ifac,
Benidorm i la Vila Joiosa. Visites a
llocs històrics i culturals significats
que fan més gran la intervenció formativa del nostre Centre de FPA.

sobre la mateixa van adaptant-se
a les circumstàncies, i és per això
que hem de ser capaços de auto
analitzar-nos contínuament. Readaptant-nos a les nostres circumstàncies. Les situacions personals
manen sobre les professionals. Per
aquest motiu és molt important
que aprenguem, no sols a preparar
un viatge, sinó a fer-ne molt més.
Hem de saber fer equipatges lleugers. Ràpids i que sapient adaptarse a cada moment. Trajectes curts i
llargs. Les ferramentes son sempre
les mateixes.
Per tant, en Assessorament professional anem a treballar en les diferents fases d’aquest viatge, els dilluns de 19:30 – 20:30 i els dimecres
de 17 a 18:00 estarem per acompanyar-te amb aquesta proposta:
Primera setmana de mes: Itineraris
professionals. Segona setmana de
mes: On buscar. Tercera setma-

na de mes: CV i Marca personal.
Quarta setmana de mes: Procés de
selecció de treball.
Has de demanar data a consergeria
per poder formar part d’aquestes
xicotetes xarrades i deixar així vorer quines son les ferramentes que
més ajudaran en preparar el teu
viatge.
Estàs preparat? Doncs no perdem
més temps...el moment és ara!
I com a reflexió final... que et sembla aquest poema de Konstantino
Kavafis? (pots trobar-lo sencer a les
seues obres completes que estan a
la Biblioteca de l’Escola)
Quan surts per fer el viatge cap a
Ítaca,/ has de pregar que el camí sigui
llarg,/ ple d’aventures, ple de coneixences...(...) I si la trobes pobra, no és
que Ítaca t’hagi enganyat./ Savi com
bé t’has fet, amb tanta experiència,/
ja hauràs pogut comprendre què
volen dir les Ítaques.
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Rutes, visites i descobertes
obren la porta de la cultura

PROYECTO
“PONTE EN MIS
ZAPATOS”

Jaume I i el segle XV són dues de les propostes
que s’ofereixen per ampliar el bagatge cultural
de l’alumnat
AUSIÀS BERMELL / Des de fa uns quants
anys que, cada principi de curs i
coincidint amb les dates dels mes
d’octubre, un temps marcat per la
clara incidència històrica del País
Valencià, que s’ofereix l’alumnat
d’aquest Centre de Formació de
Persones Adultes de Torrent, una
activitat oberta, consistent a descobrir la figura del rei fundador del
Regne de València.
La Ruta d’En Jaume I, recorre els
llocs i indrets en què encara es pot
veure i sentir la penjada del reu
conqueridor, per la ciutat de València. D’aquesta manera, a més de
visitar el monument existent a la
plaça de Magúncia i la torre en què
es va penjar el penó de la conquesta
el 28 de setembre de 1238, també es
recrea l’entrada de les hostes del rei
pel carrer del Salvador.
D’aquesta manera, l’alumnat del
centre que voluntàriament sol acudir a aquesta activitat, com aquells
altres que la recomana el professorat com a activitat obligatòria del
curs, solen descobrir l’autèntica
personalitat del monarca que posà
el regne de València, en l’Europa
del segle XIII.
Es visita la que fos Mesquita Major,

l’altar en què Jaume I celebrà la primera missa, però es contextualitza
també, l’origen primigeni de la coneguda “Valentia” o ciutat dels valents, enclau que ho és fa 2155 anys
des d’el present.
Els passos del XV
Igualment, s’hi realitza una descoberta per les petjades del segle
XV valencià; un moment històric
en que l’antic regne fou tingut en
compte arreu la geografia peninsular, però també al conjunt de la
Mediterrània. L’alumnat observa
en primera persona, els gran monuments encara existents en la
geografia actual i comprèn com
d’interessant pogué ser aquella època.
Així, des de l’ampliació de l’Almodí
a la construcció de la Llotja dels
Mercaders o Llotja de la Seda, els
assistents a aquesta activitat d’Aula
Oberta, poden capir aquest gran
moment dels valencians i valencianes, que s’anticipà en el temps al
segle d’Or del veí regne de Castella.
El Micalet i les històries que sobre
ell hi ha encara en les rondalles i
mites valencians, es relaten també
durant aquesta eixida, considerada
de gran importància pel claustre del

TERTULIA LITERARIA EN FPA:

a la metodología debe llevarse a cabo
con este tipo de alumnado de GES
que en muchos casos arrastra el fracaso académico año tras año y al que
es difícil motivar.

professorat del centre, per quan que
aporta una visió des de l’òptica actual, del que era i com es vivia en la
València d’aquell segle de cases pairals i palaus arrenglerats al carrer
de Cavallers.
Davant les torres dels Serrans, es
comprèn millor, el “tempus” de la
ciutat i com d’importants eren aleshores, els tocs de campanes per regir la vida de la societat del segle XV.
Però el grau màxim d’admiració
d’aquelles persones que assisteixen
a la descoberta de la València del
XV, s’alcança durant la visita al monument considerat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO des de
1996: la Llotja d ela Seda.
No hi ha cap mena de dubte que, si
cada any aquestes activitats conciten l‘interés de les persones que
s’adscriuen i participen, és perquè la
història viscuda pas a pas i amb la
proximitat d’aquells que la relaten,
omplen el bagatge cultural i situen
les persones en el temps present,
però amb perspectiva de segles.

GUILLERMO JORQUES Y MARÍA JOSÉ CHORDÁ /
Desde el ámbito de Ciencias Sociales (Mundo del trabajo) y Comunicación hemos emprendido
un proyecto que apuesta por un
aprendizaje global, basado en la
interrelación de conocimientos
y la integración del alumnado de
diferentes ciclos, generaciones,
culturas e intereses. El proyecto
sigue la línea del Aprendizaje
Basado en Proyectos, metodología que implica dotar al alumno
de las herramientas necesarias
para que vaya adquiriendo un
aprendizaje activo y autónomo.
En la FPA Torrent tenemos el
colectivo humano adecuado
para desarrollar este trabajo,
pues contamos con aulas de
Alfabetización que nos aportan una experiencia laboral y
de vida impagable. También tenemos la suerte de contar con
alumnado de otras culturas que
pueden aportar su experiencia
y, cómo no, los alumnos de GES1
y GES2 que se beneficiarán de
toda esta sabiduría y expondrán
todo lo que aprendan.
El proyecto consta de 3 fases:

“LA BUENA SUERTE” ALEX ROVIRA.
Mª JOSÉ CHORDÁ / El objetivo principal al
empezar a dar clase de Lengua Castellana en GES 1 fue intentar llevar a
cabo una metodología basada en la
práctica: leer y expresarse tanto oralmente como por escrito. Después de
observar en la práctica docente que
el acompañamiento lector es fundamental para crear lectores competentes, decidimos que podíamos
crear nuestras propias experiencias
lectoras, que van más allá de un mero
examen. Sería muy interesante que
la experiencia se realizara en otros
cursos de la escuela, pues siempre da
pie a compartir y crear conexiones
con un proyecto en el que el resto del
centro también puede involucrarse.
A partir de estas premisas nace nuestra TL, pues se adapta perfectamente

Empezamos eligiendo el libro y leyéndolo a pequeñas dosis, para compartirlo todos juntos, una hora por
semana, en nuestra tertulia. Para
involucrar a los alumnos y que consideraran propia esta experiencia lectora, hemos elegido el libro La buena
suerte de Alex Rovira. Se trata de un
libro que nos hará reflexionar sobre
la importancia de creer en uno mismo y no desistir en aquello que se
quiere.
La estructura de nuestras Tertulias
Literarias es sencilla, está basada en
las Tertulias Literarias Dialógicas
aunque adaptada a nuestra aula. Hemos empezado leyendo en voz alta
todos juntos, situándonos en forma

de “U” con el fin de mantener siempre el contacto visual. La lectura conjunta se realiza lápiz en mano para
subrayar y apuntar todo aquello que
se quiera comentar posteriormente.
Anotan en el cuaderno sus comentarios, la página y el fragmento de procedencia para que el resto de la clase
también lo sitúe y así da comienzo
la Tertulia. No sin antes elegir un
moderador que organizará el turno
de palabra y apuntará los nombres
de los que participan. El profesorado
también participa como uno más,
supervisando toda la estructura de la
Tertulia.

1. Buzón del tiempo: ¿Cómo será
mi vida a los 60 años? El alumnado de GES1 y GES2 escriben
una carta a su “yo” de 60 años
reflexionando sobre la trayectoria que creen que tendrá su vida.
2. Mesa Redonda: Experiencias
laborales y de vida. El alumnado de alfabetización, Castellano
para migrantes y GES 1 y GES2
ponen en común sus experiencias vividas e imaginadas en las
cartas escritas.
3. Memoria del trabajo. Los
alumnos de GES1 y GES 2 escriben una memoria contando
todo el proceso.
Todo el proyecto se recogerá en
un blog que todos podrán consultar cuando quieran y que se
colgará en la web del centro para
facilitar el acceso al mismo.
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S’obre la porta al valencià per anar pel món
EL CURS S’OFEREIX COM UN INDRET DE RECERCA I DE GAUDI
ZEQUI CASTELLANO / Si alguna
cosa preocupa aquest Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent, és
l’ampliació de cursos i tallers
que atraguen la curiositat
de l’alumnat i la possibilitat
d’ampliar fronteres o de atresorar un bagatge que va més
enllà de les proves i els exàmens.
És d’aquesta manera que,
enguany, s’ha oferit un taller
que procura fer descobrir el
valencià, com a instrument
susceptible de comunicar
les persones inscrites, amb
la resta del món. De contextualitzar el que parlem, am
el conjunt de territoris que
també disposen d’un mateix
element lingüístic.
També es viu en primera
persona, com de transversal
és el valencià, així com la capacitat sumatòria que la nostra llengua té no sols ara, sinó
des de segles abans. Des dels
temps en que sant Vicent
Ferrer, predicava en valencià en qualsevol territori de
l’Europa del seu temps.
Amb el taller de “Valencià
per anar pel món” es fan
autèntiques descobertes lingüístiques, però també s’ha
de dir que posa a disposició
de l’alumnat, pràctiques i
costums de l’època antiga
que perduren fins els nostres
dies, gràcies al boca orella i a
la tradició que els nostre pares, han sabut preservar.

Dates i fets, refranys, dites
populars, gastronomia, festes i celebracions, configuren
el programa base d’aquest taller que, fa classes pràctiques
dins i fora l’edifici; aixoplugats per l’aula, però també a
la fresca i a l’aire lliure, quan
s’ha de visitar un monument
o acudir a activitats que programa el Museu Comarcal, la

Casa de la Cultura i d’altres.
Per a aquest taller, els lliuraments de premis i guardons,
són tan importants com la
descoberta de l’arrel d’una
paraula o la procedència
primera d’un mot. Per això
és recomana assistència a
obres de teatre, a lectures de
poemes, a actes socials amb
substrat valencià...

Enguany, a més, el conjunt
del curs es desenvolupa amb
tres llibres de capçalera, que
aprofiten per marcar un full
de ruta força interessant.
Durant el primer trimestre,
seguim les històries i contalles que, la mestra i membre
de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, Carme Miquel,
ens proposa des d’un seu
llibre “A cau d’orella”. Amb
ell, es subratlla el valor de la
novel·la relatada en primera persona per l’autora i que
empenta a fer balanç d’un
parèntesi històric que sovint
ens han amagat.
El segon trimestre, el llibre
d’assaig del periodista Xavier Aliaga, marcarà la ruta
a seguir per poder conèixer
el darrer pensador valencià,
advocat i literat de Sueca, mitjançant el llibre “Fuster per a
ociosos”.
Per rematar el transecte
d’aquest taller i durant el
darrer trimestre del curs,
hi haurà temps i espai per
conèixer i llegir els millors
poetes i poetesses valencians
dels darrers segles.
És així com, Valencià per anar
pel món, s’ofereix a l’alumnat
com un indret de recerca, de
gaudi i d’experiències compartides per tothom, ja que
cada vivència té un just valor i cada instant, evoca un
temps pretèrit, que ens catapulta cap el futur.
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Trenta anys d’ensenyament en valencià a Torrent…

també a l’Escola d’Adults

JOSEP VEIGA / Torrent celebra
enguany una extraordinària efemèride: fa 30
anys es va establir per
primera vegada una línia
d’ensenyament en valencià al col·legi públic Lope
de Vega. En aquest període
dilatat, centenars i centenars de xiquets i xiquetes
han pogut desenvolupar
el seu ensenyament bàsic
íntegrament en valencià,
accedint a l’ús i domini de
les dues llengües cooficials
de la Comunitat Valenciana. Molt altres centres
educatius torrentins s’han
incorporat paulatinament
a aquella iniciativa pionera, fins que avui les unitats
d’ensenyament en valencià en educació infantil i
primària superen el 50% en
els centres públics, mentre
als centres privats concertats s’apropen al 20%. S’ha
recorregut ja un important
trajecte, però són també
molts els reptes pendents,
desafiaments que necessiten l’esforç ferm de tota la
comunitat educativa, del
conjunt de la societat i de
les institucions.
Des del curs 1985-86, quan
es va crear, el Centre Públic
de Formació de Persones
Adultes (FPA) de Torrent
ha vingut també desenvolupant una important tasca
formativa “del” valencià i
“en” valencià. Aquesta tasca ha tingut com a objectiu
fonamental contribuir en
la normalització lingüística
i cultural del poble valencià,
una proposta compartida
pels centres d’FPA i arreplegada a la Llei 4/1983, de
23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, i a
la Llei 1/95 de 20 de gener,
de la Generalitat Valenciana, que regula la Formació de Persones Adultes al
nostre territori. L’article 3.2
d’aquesta assenyala els objectius de l’FPA, entre ells:

c) Promoure el coneixement i l’ús del valencià com
a vehicle de comunicació,
coneixement i recreació, i
també dels trets històrics i
culturals que ens caracteritzen.

L’article 5.2 per la seua banda, estableix els programes
formatius a desenvolupar
en els Centres, entre ells, i
de manera destacada, els c)
Programes per a promoure
el coneixement de la realitat valenciana en tots el
seus aspectes i, de manera
específica, en tot allò que
es relaciona amb la llengua
i la cultura. A més a més,
a la Carta Europea de les
llengües regionals o minoritàries, signada pels estats
del Consell d’Europa en
1992 i ratificada per l’Estat
Espanyol, s’insta a impartir cursos d’ensenyament
per adults principal o totalment en les llengües regionals o minoritàries i proposar aquestes llengües com a
matèries de l’ensenyament.
Amb aquesta fonamentació teòrica i normativa,
l’Escola d’Adults de Torrent ha desenrotllat una
ampla dinàmica formativa,
que podríem sintetitzar en
els següents àmbits:
- Ensenyament del valencià en tots els nivells de formació bàsica impartits al
Centre, des d’alfabetització
fins el Graduat escolar (anteriorment), el Graduat en
Educació Secundària (en
l’actualitat) i l’accés a la
Universitat.
- Ensenyament en valencià
en altres matèries reglades,
com ara, en l’actualitat, dos
mòduls –a més del de valencià- en els nivells de formació bàsica que permeten
l’accés a titulacions oficials.
- Cursos de preparació per
a les proves de la Junta
Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV)
en els diferents nivells:

anteriorment, oral, elemental, mitjà i superior; en
l’actualitat, l’A1 i A2, nivells
inicial i bàsic d’usuari bàsic,
B1 i B2, nivells elemental i
intermedi d’usuari independent, i C1 i C2, nivells
de domini funcional efectiu i de domini superior
d’usuari
experimentat,
segons el Marc Europeu
Comú per a les Llengües.
Al llarg d’aquests més de
trenta anys, una mitjana
anual de 150 persones (més
de 4.500 en total) han estat partícips dels vora 300
cursos desplegats.
- Cursos de preparació dels
diferents nivells de valencià desenvolupats històricament en altres instàncies
i institucions, com ara en
escoles públiques, associacions de mares i pares, administració local, autonòmica i estatal –treballadors
i treballadores públiques
d’Hisenda, Justícia...
- Cooperació amb entitats
socials i locals, com ara La
Gavella, Guaix, l’Oficina
Municipal de Promoció i
Ús del Valencià, etc. Participació en un ample ventall
d’iniciatives organitzades
per aquestes entitats: trobades, premis literaris, parelles lingüístiques, setmanes de la llengua, lectures
públiques...
- Celebració al Centre
d’iniciatives pròpies de
coneixement de la nostra
llengua i cultura, com ara,
anualment, el dia de les lletres, audicions poètiques,
presentacions literàries, cinema, revistes, sessions de
rondallaires, visites culturals locals, comarcals i autonòmiques...
- Establiment del valencià
com a llengua vehicular
pròpia del centre d’EPA,
ús normalitzat del valencià en els escrits oficials del
Centre, i ús oral en les iniciatives internes: claustres,
consells escolars, cicles, departaments, classes...

El centre
ha vingut
desenvolupant
una important
tasca
formativa
del valencià i en
valencià.

És clar que també en formació de persones adultes,
pel que fa a l’ensenyament
del valencià i en valencià,
s’ha avançat molt i encara
queda molt de camí per recórrer. Alfabetitzar el conjunt de la població valenciana en la nostra llengua
és un repte enriquidor que
requereix una acció global que avui, lamentablement, no es produeix. En
aquesta senda ens trobem,
recordant sempre les paraules del poema de Vicent
Andrés Estellés que presideix el vestíbul del Centre
d’EPA de Torrent: “Analfabet, es diu això d’una manera expeditiva, un mot
que em fa un gran dany
cada vegada que l’escolte i
l’entenc desdenyosament
injust”.
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CLASES DE ESPAÑOL PARA BIENVENIDOS
MAITE APARICIO / En nuestra escuela no pueden faltar las
Clases de Español para todas aquellas personas venidas de otros países. Vivimos
en un mundo donde, por
suerte, cada vez hay menos
fronteras y eso hace que
en Torrent vivan personas
de todas partes, del mismo
modo que en cualquier rincón del planeta encontraremos a algún español.
Pues bien, nosotros nunca
nos olvidamos de ellos. Es
más, los tenemos muy en
cuenta, sabedores de que
no debe ser nada fácil estar
en un país donde se hablan
idiomas desconocidos. Atendemos de forma prioritaria
a todo aquel que necesite
aprender español porque su
integración dependerá en
gran medida del aprendizaje
de nuestro idioma. Si uno no
se puede comunicar es muy
difícil encontrar un trabajo
y prácticamente imposible
relacionarse con su entorno.
Es sin lugar a dudas una
tarea nada fácil si tenemos
en cuenta la disparidad de
niveles que hay en una clase, tanto por el idioma de
procedencia como por el nivel académico de cada uno,
pero… es muy gratificante
ver como todos y todas lo
van consiguiendo. No hay
nada más reconfortante que
comprobar que, gracias en

buena medida a las clases,
una persona va ampliando sus recursos para seguir
hacia adelante. El factor humano está siempre “a flor de
piel” porque se trata de mucho más que una asignatura,
se trata de integración, de
comunicación, de participación, es decir, de calidad de
vida.
Eso se nota en el ambiente.
Conforme van aprendiendo los alumnos y alumnas
iluminan su mirada porque
por fin entienden y se pueden expresar; ya no se sienten lingüísticamente perdidos. El hecho de reunirnos
en clase es muy importante
para algunos que apenas
tienen familia aquí. Les permite relacionarse con personas en su misma situación
y poco a poco crece un ambiente casi familiar en el que
todos nos alegramos cuando
se produce una buena noticia y todos procuramos ayudarnos. De hecho, se puede
decir que nos implicamos
más allá del aula porque
nuestra escuela ofrece su
ayuda en cualquier asunto en el que puede mediar
(problemas
burocráticos,
orientación laboral, necesidades varias…). No olvidamos nunca que podríamos
estar en el lugar del otro así
ALUMNADO que tratamos de ayudar tal
CLASES DE y como nos gustaría que nos
CASTELLANO. ayudasen en caso de estar

en la situación de nuestros
alumnos y alumnas.
Pero no solo nos quedamos
ahí. Lo bueno de nuestra escuela es que hacemos tantas
actividades fuera del aula
que eso nos permite que
nuestros migrantes puedan
conocer a otras personas
que también están muy interesadas en conocer nuevas culturas, nuevas lenguas y costumbres, por lo
que llegan a hacerse verdaderas amistades entre unos
y otros.
En resumen, estamos encantados de conocer a gentes
de todas partes del planeta y
felices por poder ayudarlos
en la medida de nuestras
posibilidades, y consideramos que nos enriquecemos
todos con este intercambio
que más que cultural es humano y vital. Todos aprendemos de todos y sentimos
cómo eso nos hace crecer
por dentro. Nuestro lema es
que todos somos uno más,
como los demás.
En cuanto a nacionalidades,
este curso somos sobre todo
de Marruecos y de Ucrania.
Luego hay algunos alumnos
y alumnas de Argelia, Brasil,
China, Francia, India, Italia,

Nigeria, Pakistán y Rumanía. Y por último cada año
tenemos casos aislados: esta
vez Australia, Barbados,
Costa de Marfil, Indonesia,
Kazajistán y Tailandia.
Y en cuanto a los motivos
por los cuales algunas personas vienen hasta aquí, mayoritariamente son los relacionados con la búsqueda de
mejoras vitales y profesionales; sin duda, uno de los
más bonitos, y que siempre
nos encontramos, son las
grandes historias de amor
que hay detrás de los que
vienen desde la otra punta
del planeta para seguir al
lado de la persona amada.
Podríamos contar cientos de
historias personales y cientos de anécdotas, pero haría
falta un libro… Tarea a la que
no renunciamos en un futuro. Si queréis conocernos,
estaremos encantados. Estamos en nuestro punto de
encuentro: el aula biblioteca
de la Escuela de Adultos, en
las clases de nivel iniciación
y perfeccionamiento de español para personas migrantes, un idioma que nos
ha unido y que puede abrir
muchas puertas, puesto que
es el segundo idioma más
hablado en el mundo.
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CURSOS DE LLENGÜES
ESTRANGERES
MARIO ANDREU / L’aprenentatge
d’idiomes estrangers en la
nostra escola s’emmarca
dins dels Programes e de
la Formació de Persones
Adultes. L’ensenyament de
llengües estrangeres té en
l’actualitat una gran demanda i la nostra escola és sempre sensible a aquest interès
mitjançant la oferta de cursos de Francès i d’Anglès.
Els nostres cursos d’idiomes
s’ofereixen en diferents nivells adaptats sempre al
ritme propi de les persones
participants. Hem de saber
que cada persona arriba a
la nostra escola partint d’un
nivell de coneixements i
bagatge d’experiències diferent i individual previs. Des
d’aquest punt inicial el professorat estableix i facilita
el treball que s’ha de fer en
les classes per a que les persones pugen aconseguir els
objectius establerts sempre
envoltat d’un ambient de
facilitat i naturalitat. Tots els
cursos de llengües estrangeres de la oferta formativa del
CFPA de Torrent es corresponen amb els dels idiomes

existents en la classificació
del Marc Comú Europeu
per a Llengües (MCERL):
A1 i A2. Aquesta disposició
dels diferents cursos permet
establir una oferta d’Accés
Inicial als idiomes estrangers. Els/les alumnes poder
triar entre una oferta més
amplia de diferents cursos
dins de cada nivell que pugen adaptar-se a les seues
necessitats, al ritme propi de
cadascun i al seu nivell de
coneixements previ.
L´horari de les classes sempre és de dues sessions
d’hora i mitja de durada per
setmana, establint cursos de
90 hores lectives al finalitzar el curs acadèmic. Atenent l’interès del centre per
atorgar una oferta formativa el més completa possible,
per cada nivell hi han cursos diferents en horaris de
vesprada i nit.
L’alumnat adult manifesta habitualment una
forta motivació davant
l’aprenentatge, la qual cosa
permet un compromís més
fort per establir un treball
d’ensenyament-aprenen-

tatge fluït, dinàmic, agradable, distès i tranquil dins
de les aules. Persones que
necessiten un nivell inicial
bàsic de competència en
idiomes per exercir la seua
professió, pares o mares que
volen saber Francès o Anglès per poder comunicarse millor amb els seus fills/
filles que viuen a l’estranger,
altres per poder viatjar pel
món amb més seguretat
d’entendre i expressar-se
en situacions comunicatives bàsiques, persones què,
ja jubilades, tenen temps
d’aprendre la llengua que
fins aleshores no havien pogut, alumnat que vol anar
adquirint el coneixement
d’una llengua no nativa
d’una manera progressiva, amena i sense pensar
en l’estrès d’exàmens ni en
preparar-se per cap prova
de nivell.
Les persones que estudien
idiomes en la nostra escola tenen una gran dosi de
responsabilitat en el procés
d’anar adquirint coneixements de vocabulari, gramàtica, comprensió oral i

Els cursos
d’idiomes
s’ofereixen en
diferents ni
vells adaptats
al ritme de les
persones
participants.

lectora i expressió oral per
a parlar i entendre una altra
llegua estrangera que no coneixien.
A les classes, la motivació i
la creació d’una atmosfera
d’acceptació pacífica, agradable i mútua entre professorat i alumnat són estímuls
vàlids per treballar i aprendre els diferents continguts
i les habilitats des d’un enfocament comunicatiu. La
expressió oral (parlar) com a
instrument que els permet
practicar el llenguatge i crear
situacions lingüístiques reals per a una comunicació
mínima però efectiva. Activitats d’escoltar flexibles i
adaptades per entendre el
que ens diuen. Lectures (llegir) per establir una millor
capacitat de comprensió i
augmentar el coneixement
del lèxic i vocabulari. Exercicis de redacció (escriure) per
fer palès els coneixements
que adquireixen d’una manera més autònoma.
L’avaluació respon a la mateixa tipologia de treball i
aprenentatge dels objectius,
diferents continguts i les
habilitats establerta per el
treball del dia a dia. És una
avaluació contínua què es
treballa diàriament en les
classes i sempre consensuada entre professorat i alumnat de manera que en els
nostres cursos s’avalua però
no es qualifica.
Es tracta d’un aprenentatge permanent, progressiu i
amb validesa, característic
de la Formació de Persones
Adultes.
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Primer ciclo de formación básica.
El Artículo 14.1. de la Carta de
los Derechos fundamentales de la
Unión Europea establece que “Toda
persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente”. Con este
principio, y el soporte de normas
como la Constitución Española de
1978, la Ley Orgánica de Educación
de 2006 o la Ley 1/95 de Formación
de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana, el Centro de EPA
de Torrent ha venido potenciando
de manera prioritaria la existencia
de cursos de primer ciclo de formación básica de personas adultas:
alfabetización, neolectores y educación de base. Este año, existen 9 grupos de este ciclo, con un total de 115
personas inscritas (cuatro grupos de
alfabetización, uno de neolectores y
cuatro de educación de base).
En las clases se trabajan los
instrumentos básicos de lectura,
comprensión, escritura, creación

escrita, cálculo, comunicación, comprensión del medio social y natural
y participación. Siempre en un ambiente de camaradería y apoyo mutuo. El primer ciclo de formación
básica organiza numerosas actividades colectivas como la audición
poética en marzo, la merienda de
bienvenida, sesiones de cine y viajes
culturales. También participa masiva y activamente en las numerosas
actividades que se organizan en la
Escuela de Adultos: conferencia inaugural, fiesta de Navidad, Carnestoltes, Xocolatada de fallas, Fiesta de
la Primavera, Semana Cultural…
Aunque en el ciclo hay personas de totas las edades, el 65% tiene
más de 65 años. Es encomiable el
afán por aprender que se respira
en todos los grupos. Muchas personas del primer ciclo tuvieron que
abandonar muy pequeñas la escuela para trabajar, para servir, para
cuidar a hermanos menores, para

ayudar en casa, o porque no había
recursos o también porque la sociedad de entonces apartaba a la mujer
de la educación.
Para la Escuela de Adultos de
Torrent, los grupos de primer ciclo
han sido, son y serán siempre prioritarios. Por su deseo de aprender,
porque su vitalidad da vida a toda
la Escuela y porque la generación
mayoritaria en el ciclo se merece el
máximo reconocimiento por las duras condiciones que tuvieron que
vivir en las edades infantiles.

En las clases se
trabaja en
un ambiente
de camaradería
y apoyo
mutuo.

Segon cicle de formació bàsica.
Qualsevol viatge, per llunyà que semble,
comença amb un xicotet pas.
El segon cicle de formació bàsica
compta enguany amb 5 grups formatius, tres del segon nivell (GES II)
i dos del primer nivell (GES I). Un total de 151 persones de totes les edats
conformen els cinc grups, organitzats en torns de vesprada i nit.

Les principals activitats han girat en
voltant a la visita a València, hem
vist i comentat pel·lícules, així com
dut a terme activitats inclusives que
ens han fet tenir una visió més ampla del context social on ens menegem.

nua creant un pla d’acció.

Ara, a les portes del nou trimestre
que en breu arrancarem, assentarem dinàmiques de treball pensant
en el que serà la fi de curs i l’obtenció
del pas de GES I a GES II, i per als
de GESII el graduat que ens obrirà
Durant aquests mesos estem gau- A més, i aprenent noves tècniques les portes per a nous camins formadint un procés conjunt alumnat i d’estudi, estem aconseguint tenir tius i professionals! Doncs anem a
professorat del segon cicle de forma- millors resultats als nostres rendi- gaudir-lo!
ció bàsica. Hem dut a terme moltes ments acadèmics i busquem anar
activitats d’aula oberta i hem aprés més enllà, per tenir una visió de futur enriquidora i de formació contia treballar en grup fent equips.
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La formació permanent

Accedir als estudis universitaris
i de formació professional
Al Centre Públic de FPA de Torrent, la preparació per l’accés
a la universitat i als cicles formatius de grau superior de
formació professional tenen
una especial importància. En
els dos casos, la formació capacita per convalidar el batxillerat si es superen les proves
respectives. També permet
continuar els estudis en els cicles de grau superior o en els

graus universitaris elegits.
Quatre grups permeten
aquesta preparació al Centre
d’FPA de Torrent, dos d’accés
a la universitat i uns altres dos
d’accés als cicles de grau superior. La preparació contempla
l’estudi de les matèries comuns
(castellà, valencià, idioma estranger i comentari de text en
el cas d’accés a la universitat;
matemàtiques, anglès, castellà
i Tractament de la Informació
i Competència Digital –TICD-,
en el cas d’accés a cicles). També permet preparar-se les
matèries específiques, segons
los opcions d’accés que cada
alumna o alumne trie: en el
cas d’accés a la universitat, les
opcions d’arts, humanitats i
ciències socials i jurídiques
permeten l’estudi de Geografia, Història i Filosofia; les opcions de ciències, enginyeries

i ciències de la salut permeten
la preparació de biologia, física, química i dibuix tècnic. En
el cas d’accés a cicles de grau
superior, les assignatures són
economia, geografia i història
(per les opcions d’humanitats
i socials) i tecnologia, dibuix
tècnic, biologia, física i química (per les opcions de ciències
i tecnologia).
Un centenar de persones es

preparen les proves d’accés
a cicles formatius i a la universitat durant aquest curs
al Centre d’FPA de Torrent.
En un ambient de companyonia, les persones assistents
compaginen moltes vegades
les seues feines professionals
i personals amb la preparació
d’unes proves que permetran
en molts casos continuar la
formació personal i millorar

Un centenar
de persones
es preparen
les proves
d’accés

la competència professional
en la senda que indica la Unió
Europea: en l’Estat Espanyol,
l’abandonament educatiu prematur és del 19% (la segona
taxa més alta de la UE, molt
per damunt de la mitjana europea -10,7%- ). L’abandó educatiu prematur és el percentatge de població de 18 a 24 anys
que no ha completat el nivell
d’educació secundària segona
etapa i no segueix cap tipus de
formació.
En 2015, la distribució percentual de la població adulta segons nivell de formació registrava unes dades preocupants.
A España, de cada cent persones adultes, 43 tenien una formació màxima del graduat en
ESO; 22 tenien una formació
equivalent al batxillerat o formació professional de grau mitjà i 35 tenien una formació superior, universitària o de cicles
de grau superior de formació
professional. En el conjunt de
la Unió Europea, 23 tenien una
formació màxima de graduat
en ESO, mentre que 47 tenien
una formació secundària de segona etapa (batxillerat o FP de
grau mitjà) i 35 tenien formació
superior. En països con Finlàndia, les xifres són totalment diferents a les espanyoles: el 43%
tenen estudis superiors (universitaris o de tècnics superiors
de FP), el 45% tenen estudis de
batxillerat o FP de grau mitjà
i el 12% tenen com a estudis
màxims els de Graduat en secundària.
Tots els informes oficials elaborats per organismes internacionals i nacionals remarquen la
relació que hi ha entre el nivell
formatiu i la qualitat de vida,
l’accés als bens socials i culturals i la possibilitat de trobar-ne
ocupació, a més a més de que a
major nivell formatiu, és també
major la possibilitat de trobarne ocupació estable, qualificada
i amb majors ingressos.
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Formació en les noves
tecnologies digitals

Tallers ocupacionals
i d’oci creatiu
La importància de la formació en les noves tecnologies
i sistemes digitals en l’Escola
d’Adults de Torrent es posa
de manifest en la realització
en 2017-18 d’onze cursos amb
119 inscrits en diferents nivells
(iniciació, perfeccionament,
internet). L’aplicabilitat pràctica de tot allò aprés és immediata: l’ús dels ordinadors i dels
nous sistemes digitals (mòbils,
tabletes...) ens permet accedir
a la informació i transmetrela, comunicar-nos amb altres,
aplicar els coneixements als
nostres treballs i a les nostres
vivències quotidianes, i un
llarg etcètera lligat a les casuístiques de les persones que hi
participen.
A tota l’ oferta formativa del
Centre d’EPA cal afegir-li
un ampli ventall de tallers
ocupacionals i d’oci creatiu
(vint-i-huit) amb 512 persones participants en les dues
categories de tallers: expressió
i creació artística (Ceràmica,
Plàstica, Dibuix, Restauració
de Mobles, Fotografia, Ràdio,
Literatura) i coneixement,
comunicació i maduració
personal ( Intel·ligència Emocional, Ioga, Mètode Pil·lates,
Teràpies Manuals, Drenatge

limfàtic, Shiatsu, Mindfulness...). En tots ells es fomenta
la comunicació, la cooperació,
la convivència i l’aprenentatge
col·laboratiu.

512 persones
participants
en tallers
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Eleccions de representants

L’ Associació d’Alumnat,

en el Consell Escolar del Centre

El dia 23 de novembre es van
realitzar les eleccions entre
l’alumnat i professorat del
centre d’FPA de Torrent per a
triar representants al Consell
Escolar de Centre. Per part
del professorat van ser elegits,
Juan Miguel Moreno Zahínos
i Anna Eloïna Alfonso Sanchis.
Per part de l’alumnat es van
presentar Matilde Daries
Gonzalez, Lola Sánchez i Eusebio Morales. Cal destacar
que es van dipositat a les urnes 354 vots, un 26,43 % del
cens. Van ser elegides com a
membres del Consell Escolar Mati Daries i Lola López,

mentre que Eusebio Morales
va quedar com a primer suplent.
Les nostres felicitacions a
totes les persones que han
participat de manera activa
presentant-se, Matilde, Lola i
Eusebio, i també felicitacions a
totes les persones participants
que amb el seu vot han dipositat la confiança en alguna de
les candidates o candidat. Enhorabona a totes i a tots.
El Consell Escolar del nostre Centre està format per
l’equip directiu, Director, Cap
d’estudis, Secretari (veu), 1 representant de l’Ajuntament, 3
representant del professorat i

5 representants de l’alumnat
(1 designat per l’Associació
d’Alumnat). En aquesta ocasió
es renovava el 50% del Consell Escolar que havia complit 4 anys del seu mandat. El
Consell Escolar de Centre és
el màxim òrgan de participació i decisió del Centre, un lloc
de trobada, debat i consens
de tota la comunitat educativa, normativament estipulat,
amb unes funcions generals
d’avaluació, control i informació, i en el qual tots els estaments de la comunitat educativa són triats mitjançant un
procés electoral, que se celebra
cada 2 anys.

Porta arròs, sucre o llegums...

Jo també em puge a la CARAVANA SOLIDÀRIA

La Federació d’Associacions de
Solidaritat amb el Poble Saharaui organitza un any més la
Caravana Humanitària, amb
l’objectiu de donar a conèixer
la situació que viu el poble saharaui, ajudar a les persones
refugiades amb els aliments
necessaris i proveir de materials
necessaris per al funcionament
dels campaments de refugiats
del poble saharahui.
La nostra escola d’adults ja va
participar en aquesta campanya
solidària fa uns anys. Enguany,
volem tornar a fer la nostra
aportació solidària per la millo-

ra de les condicions de vida i de
futur de la població saharaui. La
Federació d’Associacions ens demana l’aportació d’aliments. Nosaltres farem l’arreplegada durant la segona quinzena del mes
de gener. Pots portar paquets
d’arròs, de sucre o de llegums
secs (llentilles, cigrons, fesols...).
La nostra aportació és fonamental per cooperar amb un poble
que formava part de l’Estat Espanyol fins l’any 1975, i al qual
es va privar del dret d’autodeterminació, d’un dret reconegut per
tots els tractats internacionals. El
seu territori va ser ocupat pels

països veïns i la població va ser
obligada a viure en campaments
de refugiats, on encara esperen
–més de 40 anys després- a que
es puga celebrar el referèndum
d’autodeterminació que Espanya va prometre i les organitzacions internacionals han avalat.
Abans de l’ocupació, el Sàhara
Espanyol era una província
més, com podia ser Burgos, Soria o Alacant. Espanya encara
té un deute pendent amb una
població que va ser abandonada
a la seua sort per l’ocupació dels
països veïns i per les estranyes
aliances internacionals.

motor del centre d’EPA de Torrent
Tots els organismes
vius necessiten d’un
motor, a forma de cor
que impulse la sang,
els projectes endavant.
Que sense descans no
deixe de bategar. Que
dia rere dia, vaja oxigenant cada una de les
cèl·lules del nostre centre. Eixe cor en la nostra
Escola és l’Associació
d’Alumnat.
Unes persones que de
manera altruista dediquen part del seu temps
lliure a recolzar un projecte de formació continua. Unes persones
sempre estan disponibles quan el centre ho
necessita, unes persones que intenten any
rere any millorar les
actuacions passades.
Una part molt important de l’oferta formativa del nostre centre
es realitza a través de
l’Associació d’Alumnat.
Enguany són 7 monitors i monitores de tallers contractades per
l’Associació d’Alumnes,
una empresa de serveis i 4 professors voluntaris, dos homes i
dos dones. Més de 40
grups diferents amb
una oferta variada
de cursos i tallers, són
activitats que organitza, coordina i realitza
l’associació d’alumnes.
A més col·labora en
l’organització de totes

les activitats d’Aula
Oberta del Centre, unes
organitzant-les directament i altres recolzantles en l’organització o
subvencionant-les de
manera parcial.
La Junta Directiva de
l’Associació d’Alumnes,
amb la seua Presidenta,
Matilde Dàries, al capdavant s’encarreguen
durant tot el curs de la
reprografia i enquadernació dels materials de
classes. Col·laboren en
les festes de benvinguda de primer cicle, sopar
de Nadal, Carnestoltes,
Festa de la Primavera,
viatges, excursions i
eixides culturals, en la
Setmana Cultural de
Fi de curs. L’Associació
d’Alumnat
participa
activament en el Consell Escolar de Centre,
òrgan màxim de gestió
del nostre centre, on es
decideixen totes les accions formatives i planifiquen les activitats
de cada curs.
Des d’ací, el nostre xicotet homenatge a totes
les persones que durant tota la història del
centre han format part
activa participant en
l’Associació d’Alumnat.
Una agraïment apassionat pel suport de molts
anys, per l’esforç desinteressat i l’entusiasme
de cada dia. Moltes
gràcies per no desanimar-vos, per
tindre confiança en el
grup que formem l’escola,
per
compartir experiències amb
els mestres,
per assumir
tasques més
enllà de les
vostres obligacions.
Per tot això
moltes grà
cies.

