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quatre mans
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Llorenç Gimènez,
una vida d’educació
i rondalles
Parlem amb el mestre
i contacontes, que ens
conta les seues vivències i les eines necessàries per “viure del
conte”.

FPA TORRENT en la senda Contar contes
ens civilitza
formativa
Durant el curs 2017-2018, el
Centre Públic de Formació de
Persones Adultes de Torrent va
participar per primera vegada
en el Programa Erasmus Plus de

Il·lusions i treball
permanents
El curs 2018-2019 arriba al final
amb una important aportació
del Centre de formació de persones adultes de Torrent a la vida
educativa i cultural de la nostra
ciutat. Un total de 86 cursos i tallers han permès la participació
de 1.519 persones en accions formatives que contemplen un variat ventall. A aquest important
col·lectiu cal afegir-li el personal
docent, el voluntariat del Centre, el personal d’administració i
serveis, equips de neteja i manteniment... Un equip humà essencial a la nostra població.
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europea

la Unió Europea. Encetaven així
una iniciativa que va permetre
que 10 persones del nostre Centre participaren en activitats
formatives en diferents països

europeus, compartint aprenentatges amb altres professionals
de tot Europa. Aquesta experiència ens va enriquir i estimular... PÀGINA 2.
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Bon vent i barca
nova...
Una nova Escola
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L’any 1987 es va realitzar
el primer intercanvi entre
estudiants per poder donar
a estudiants universitaris
l’oportunitat i la possibilitat d’enriquir-se aprenent
en un altre país. Així és
com va nàixer el programa
Erasmus+. Des d’ençà Erasmus ha crescut, ha crescut
en anys i sobretot en experiències. Des dels seus inicis fins ara vora 5 milions
de persones han compartit,
aprés, viscut, plorat i rigut
gràcies a aquest projecte
integrador. Erasmus plus
és el programa europeu en
l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport
per al període 2014-2020.
Erasmus+ és el programa
únic que tracta d’impulsar
les perspectives laborals i
el desenvolupament personal, a més d’ajudar als nostres sistemes d’educació,
formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge
que doten a les persones de
les capacitats necessàries
per al mercat laboral i la societat actual i futura.
La nostra escola durant el
curs escolar 2017-2018 va
participar en aquest programa amb 10 mobilitats
de professionals. Les persones que es beneficiaren
d’aquesta experiència pogueren realitzar cursos
estructurats a Finlàndia,
França, Itàlia i Portugal;
d’aquesta manera, pogueren compartir formació i vivències amb companys i companyes d’arreu
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En la senda formativa

europea

El
programa
Erasmus+
permet el co
neixement
de diferents
sistemes
educatius i
l’intercanvi
entre els
estats i les
regions
d’Europa
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d’Europa.
Punt ... i seguit
El projecte va finalitzar a
desembre 2018, i el 2019
l’hem començat amb una
nova idea europea: ens
tornaríem a presentar a la
convocatòria de projectes
europeus per poder continuar aprenent i compartint
experiències en educació
d’adults. Aquesta convocatòria hem volgut anar més
enllà, i a més de sol·licitar
cursos de formació volem
introduir-nos a les classes d’altres escoles d’adults
d’Europa, aprendre d’altres
docents i d’altre alumnat.
El projecte de l’acció KA
104, de mobilitat de professionals i comunitat educativa aprovat consta de sis
cursos de formació i dos

L’EXPERIÈNCIA
DE FINLÀNDIA
MARIO ANDREU/

experiències de jobshadowing (visites a centres).
Els cursos als quals assistirem giraran al voltant de
les noves metodologies i
tecnologies de la informació per a l’aula. Els països
elegits per poder aprendre
són: Finlàndia, Holanda,
Itàlia i Portugal. L’objectiu
principal és millorar la qualitat de l’ensenyament de
l’escola i millorar la convivència al centre.
Un projecte d’entre molts
Dels 105 projectes aprovats, el de l’Escola d’Adults
de Torrent n’és un d’ells. El
SEPIE (Servei per a la Internacionalització d’Espanya)
ha tornar a valorar positivament la nostra proposta
i ens acaba de comunicar
una nova dotació de 15.982
€ per executar el nou projecte en 21 mesos.
Acabem així aquest curs
amb bones notícies i encetarem al setembre un nou
curs amb la il·lusió de poder compartir i aprendre
de persones i centres educatius d’altres països.
ROSELLA CASTELLANO /

Finlàndia compta amb un dels
més alts estàndards de qualitat en
els seus nivells educatius. Gràcies
al projecte Erasmus+ K104 hem
pogut anar a aquest país i estudiar
el seu sistema. El sistema educatiu
finlandès es fonamenta en principis d’igualtat i respecte. La Junta
d’Educació estableix el currículum
escolar basat en competències per a
la Educació Bàsica que han d’assolir
els alumnes al final de cada curs,
però cada centre o municipalitat
l’adapta de manera flexible segons
les seues necessitats. El professorat,
pares/mares i estudiants dissenyen
i planifiquen el seu propi currículum.
Altra clau és la reducció del pes de
les assignatures. No desapareixen.
El que fan és proposar una combinació de treball per projectes i
més interdisciplinarietat amb la
col·laboració de tots els agents implicats. No hi ha inspeccions educatives ni exàmens fins 5é de primària. L’únic que fixa el Ministeri
és el nivell que haurien de tenir els
alumnes un cop han acabat 6è i 9è.
El treball d’avaluació és del professorat, que ha rebut una formació
específica per fer-ho. L’avaluació
és descriptiva, no numèrica i consensuada en els nivells mínims
d’adquisició. Es busca que tots i cadascun dels alumnes puguen tenir
èxit.
La tasca del professorat és habitualment instruir i guiar (coaching) els
estudiants per a convertir-se en
aprenents de tota la vida (long life
learning).
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Il·lusions i treball

permanents
UN TOTAL DE 88 CURSOS I TALLERS
HAN PERMÈS LA PARTICIPACIÓ DE
1.519 PERSONES EN MOLT DIVERSES
ACCIONS FORMATIVES.
En formació bàsica, des de
l’alfabetització fins l’obtenció
del títol de graduat en ESO,
han participat 244 persones,
distribuïdes en catorze grups
en diferents torns i nivells.
L’accés als estudis universitaris i de formació professional
de grau superior han comptat amb 77 persones, organitzades en quatre grups,
segons les especialitats. Cent
quaranta-vuit persones han
participat en els nou cursos
de valencià de diferents ni-

vells (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 independent –B1 i
B2- i nivells C1 i C2 de domini
funcional i domini superior).
Setanta-nou persones han
participat en els cinc cursos
de castellà per a migrants. Els
cursos d’idiomes europeus
(francès i anglès) han estat
tretze, que han comptat amb

dos-cents seixanta-quatre
persones inscrites.
La importància de la formació en les noves tecnologies
i sistemes digitals es posa de
manifest en la realització de
nou cursos amb 102 inscrits
en diferents nivells (iniciació,
perfeccionament, internet).
També hem comptat amb un
projecte de millora, que ha
permès impartir cinc cursos
d’informàtica a l’alumnat de
primer cicle i de castellà . A
aquesta oferta cal afegir-li

un ampli ventall de tallers
ocupacionals i d’oci (vinti-nou) amb 545 persones
participants en les dues categories de tallers: expressió
i creació artística (Ceràmica,
Plàstica, Dibuix, Restauració
de Mobles, Fotografia, Conta
contes, Literatura) i coneixement, comunicació i maduració personal ( Intel·ligència
Emocional, Ioga, Mètode
Pil·lates, Teràpies Manuals,
Drenatge limfàtic, Shiatsu,
Mindfullness...).
A més de les accions formatives planificades anualment,
s’han desenvolupat desenes
El Centre d’FPA d’iniciatives formatives espede Torrent
cífiques que van més enllà de
persegueix la
l’aula pròpia i persegueixen
construcció d’un
la construcció d’un model
model actiu i
formatiu obert i participatiu:
participatiu de
formació de per xarrades, visites culturals,
passeigs formatius, cinema,
sones adultes.
eixides col·lectives a espectacles socials i culturals, audicions poètiques, sessions
de rondallaires, festes i trobades, setmanes culturals i
un llarg etcètera d’iniciatives
sempre formatives i sempre
enriquidores.

JAUME PÉREZ MONTANER I ISABEL ROBLES IMPARTIREN LA CONFERÈNCIA
INAUGURAL DEL CURS EN L’ESCOLA D’ADULTS DE TORRENT
Com tots els anys, l’Escola
d’Adults de Torrent va
iniciar les seves activitats
formatives celebrant l’acte
inaugural. La conferència magistral inaugural
va estar a càrrec de dues
reconegudes personalitats de la poesia, l’assaig,
la docència i la traducció,
Jaume Pérez Montaner i
Isabel Robles Gómez. Tots
dos van impartir conjuntament la conferència sota
el títol “Ens formem tota
la vida”, captivant el públic
present amb una reflexió
sobre la importància de la
formació al llarg de la vida
per a totes les persones.
L’acte 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 es trobava una
nodrida representació de
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

Jaume Pérez Montaner i
Isabel Robles van captivar
el públic assistent descrivint les seues experiències
vitals i remarcant la importància de la formació
al llarg de tota la vida per
a les societats i per a les
persones. Isabel Robles va
posar èmfasi en la realitat
de la vida com aprenentatge continu, i va compartir
reflexions i coincidències
amb les persones assistents. Jaume Pérez Montaner va tractar diferents
en favor de l’educació, la l’Associació d’Alumnes de reflexions i experiències
cultura i la convivència, l’Escola d’Adults, Mati Da- vitals, singularitzant la
destacant la incidència de ries, i el director del Cen- soledat moderna com
l’EPA en la vida de Torrent tre, Josep Veiga, van posar un dels mals contempoen els últims 33 anys; tam- èmfasi en la participació de ranis, que cal batre amb
bé va anunciar l’inici dels l’alumnat en la gestió i en experiències col·lectives
treballs per a que l’Escola l’organització d’iniciatives i comunicatives com ara
d’Adults compte en un en el Centre d’EPA i van la formació permanent,
futur amb un únic Cen- destacar la notable oferta una tasca que, entre altres
tre, gran i modern, capaç formativa i sociocultural moltes, realitzen amb decid’atendre tota la demanda que desenvolupa l’Escola sió les escoles de persones
adultes valencianes.
existent. La presidenta de d’Adults.
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Rosa i Manola Roig

Treball artístic a quatre mans
IRENE LADO/
En aquest article us
voldria presentar les germanes
Rosa i Manola Roig, de Sueca (València) que duen sang artística a
les venes. Rosa és professora de
valencià de secundària i escriptora, mentre que Manola és dibuixant, il·lustradora, escultora i
dissenyadora.
Rosa ha treballat al món del
doblatge, però el fet que va esperonar la seua carrera com escriptora va ser una experiència
tràgica personal , atès que volia
compartir i expressar el seu estat
d´ànim i sentiments amb paraules. Això ho va poder fer fàcilment
amb l´ajut de les noves tecnologies com ara el bloc (vidapervida.
blogspot.com), on va publicar tota
una mena d´escrits i poemes amb
la col·laboració de Manola perquè
li fera alguns dissenys per acompanyar els textos. Ha participat
en els llibres col·lectius: 10 de dones, Nosaltres, els fusterians, 20
mestres per al segle xx. És a més
autora dels textos dels llibres de
contes Animals de sèquia, la dona
que es rigué de Talleyrand i dels
poemaris: Joc de dos (poemari
dedicat al seu germà amb il·lustracions de Manola) i Viatge a
Avinyó. Recentment ha publicat
dos llibres dels quals després en
parlarem amb la col·laboració de
la seua germana Manola, qui hi
ha fet totes les il·lustracions: Contem històries de dones d’ací (editat
per vincle editorial) i Isabel vol ser
escriptora (edicions 96)
Manola, artista autodidacta plàstica multidisciplinar, ara per ara,
es dedica entre altres coses a la
producció artesanal i venda de les
Neletes (nines de dones fetes amb
paper maixé i malla de galliner).
Durant els últims anys ha desenvolupat una intensa carrera artística. Ha col·laborat en diferents
revistes, diaris tradicionals i digitals i com il·lustradora per llibres
d’escriptors valencians com Vicenta Llorca i Emili Selfa. A més a
més, ha fet acrílics, gravats i, fins i
tot, s’ha dedicat a la fotografia.
Les germanes varen treballar juntes o per separat; tanmateix, la vertadera col·laboració a
quatre mans no arribaria fins que
un altre assumpte familiar les va
trasbalsar profundament . D’ales-

hores ençà, per tal d’endurar millor el patiment i dolor decidiren
participar en un nou projecte sobre dones: Donuetes (editat per
El Petit Editor), segons l’autora:
”dones nuetes de prejudicis que
són com nosaltres, però diferents,
més lliures i poderoses; dones que
totes tenim al nostre interior i que
algun dia l’alliberarem”. Relats
curts on dones conten les seues
experiències quotidianes amb un
to sarcàstic i corrosiu, una vertadera vindicació i desig de mostrar
les dones amb les seues virtuts i
defectes. Com diu Manola: “Cal
mostrar-se com és i no intentar
sempre arreglar-se per quedar
bé o com una dona “superguay,
llesta o guapa” per tal d’agradar a
tothom”.
L’octubre de 2016, la Fundació Full per al foment, els ofereix el comissariat de l´exposició
itinerant: Nosaltres, les escriptores (www.escriptoresvalencianes.
com) per tal de difondre dones
escriptores valencianes i la seua
obra. Això els permet obrir una
línia de treball per poder recuperar el món desconegut de dones
valencianes de tots els vessants
que han estat oblidades o poc reconegudes al llarg de la història
o en l’actualitat. Aleshores, com
més anaven endinsant-se en la
recerca de la vida i treball d’algunes d’aquestes dones, més necessitat tenien de publicar-ho i així
va ser com va néixer: Contem
històries de dones d’ací. Aquest
llibre és un recull de 21 dones
valencianes que abasten tots els
camps i oficis: dones científiques i
metgesses com ara Maria Blasco o
l’oncòloga Ana Lluch Fernández;
compositores i músiques: Matilde
Salvador, Amparo Iturbi; artistes i
cantants: Conchita Piquer, Rosita
Amores o Lucrezia Bori; esportistes com la judoka Miriam Blasco
Soto; polítiques i governants hiistòriques i contemporànies com
per exemple: Maria de Castella i
Lancaster, Carmen Alborch o l’actriu i política compromesa Rosanna Pastor; bibliotecàries, editores
i escriptores com ara: Sor Isabel
de Villena, Rosa Serrano i Llácer,
Carme Miquel i Diego, Maria Beneyto o Isabel-Clara Simó; filòsofes com Adela Cortina, artistes

plàstiques com Manuela Ballester
Vilaseca, la dibuixant i il·lustradora Carmen Calvo Sáez de Tejada,;
defensores de la llibertat com la
suecana Virtudes Cuevas, supervivent al camp d’extermini per a
dones de Ravensbrück i partícip
de la resistència contra la Gestapo; dones empresàries, innovadores i emprenedores com la modista Dolores Cortés.
En el seu darrer llibre, recreen
la vida de Sor Isabel de Ville
na, la gran autora del segle XV,
època daurada de les lletres
Aquest llibre no està format per
mers reculls biogràfics sinó que
fou escrit amb una prosa emotiva,
senzilla i adreçat a un públic lector
de totes les edats. A més, el llibre
ha estat el resultat d’una minuciosa tasca de documentació no sempre fàcil de vegades per l’escassa
informació que hi ha a l’abast sobre aquestes dones, malgrat que
ara a Internet sembla que se’n
puga trobar molta. A banda d’això, són històries de només 400
paraules per ser llegides en veu
alta, moltes de les quals acaben
amb una pregunta retòrica per
cridar l’atenció del lector i com a
recurs per a l’oralitat. Per una altra banda, els dissenys de Manola
ajuden a mostrar una imatge representativa i fàcilment identificable de cadascuna de les dones.
Són il·lustracions amb dibuixos de
traços senzills i amb colors plans

perquè transmeten optimisme i
felicitat.
No voldria acabar sense
esmentar-ne res sobre el darrer
llibre publicat per les germanes
Roig, adreçat també a lectors i lectores de totes les edats i de publicació recent (21 de març de 2019):
Isabel vol ser escriptora (edicions
96), llibre dedicat a la considerada
com la primera escriptora coneguda en lletres valencianes i prefemenista: Sor Isabel de Villena.
Aquest llibre és una adaptació i
interpretació personal que en fan
Rosa i Manola a mig camí entre
la biografia, la divulgació i el relat
per destacar-ne el paper històric
d’aquesta dona i d´altres coetànies
(Maria de Castella o Aldonça de
Montsoriu) qui no sempre han
sigut merescudament tractades
al llarg de la història. Cal tindre
també en compte , i com a curiositat, que a la seua època (segle
XV època daurada de les lletres
valencianes) el seu Vita Cristi (interpretació femenina de la religiositat enfront de l’obra misògina
de Jaume Roig) tingué moltes més
edicions que el Tirant lo Blanc de
Joanot Martorell.
Contem històries de dones
d’ací i Isabel vol ser escriptora: dos
llibres recomanables i un treball
magnífic de Rosa i Manola per
ajudar-nos a conèixer millor a dones de les quals en sabem quasi
res.
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LLORENÇ GIMÈNEZ...

Una vida d’educació i rondalles

Llorenç Gimènez i Tarazona nasquè a Alfafar fa uns 64 anys i gràcies al seu segon ofici, el de rondallista/contacontes, és molt feliç. Es defineix com a narrador oral o contacontes, i des dels seus inicis ha
begut en les fonts dels contes populars del nostre País.

PILAR FAUS I IOLANDA LÓPEZ/
Llorenç Giménez és un dels
millors contacontes del País
Valencià. La seua gràcia i estil inimitables, han fet gaudir,
durant més de vint anys, a milers de xiquetes i xiquets del
nostre territori i d’altres llocs.
La seua carta de presentació és
la bonhomia i la simpatia amb
que sempre conta les històries
tradicionals, adobades amb
bona cosa d’improvisacions de
la seua collita.
1. Quins són els teus inicis
en la narració oral, Llorens?
Al ser mestre de Primària i
d’Infantil, el conte sempre ha
sigut una eina fonamental per
a motivar els alumnes, durant els 18 anys d’ensenyant
he utilitzat els contes, faules,
romanços... però sempre des
d’una vessant de diversió, Jo
era mestre de matemàtiques
i naturals. després en infantil,
vaig agarrar “solera” i estil.
2. Perquè començares a narrar? A nivell professional fou
una decisió que vaig prendre
l’any 1996, vaig demanar una
excedència de dos anys... pensant en tornar perquè era una
incògnita saber si podria viure
dels contes i no, han passat 22
anys i ja em jubilaré de Contacontes
3.Quants anys duus vivint del
conte? 22 anys.
4Has escrit una vintena de
contes, anècdotes, llegendes
i acudits. D’on traus les idees
per a escriure? Els acudits i
les anècdotes escoltant-los i
anotant-los en paperets solts
i després en arribar a casa els
passava a una llibreta, segons
els vas contant queden en la
memòria, i van formant el teu
repertori. Els contes d’idees de
la vida, de paraules – estil Rodari – i les llegendes seleccionant-les del nostre llegendari
i adaptant-les després.
5. Quin tipus de contes formen el teu repertori? Fona-

mentalment contes populars :
al principi d’Enric Valor, Joaquim G. i Caturla, Jordi Raül
Verdú i actualment qualsevol
conte d’arreu del món – xinesos, iranians, vietnamites,
argentins...i sobretot vivències que et succeïxen en la
vida de rodamóns contant de
poble en poble.
6.Tens algun conte que siga
molt especial per a tu?
En tinc molts, però el conte
que esculls en cada sessió és
l’especial. Ells estant rondant
pel cap i de vegades són estrelles una temporada i altres
moments estan descansant i
la sessió menys pensada
apareixen de nou. També és
molt il·lusionant quan estrenes un conte nou, i com poc
a poc va prenent forma i es
pot arribar a dir és un Carles
Cano, és un Chinchilla, és un
Benitez...
7.Sabem que contes per a totes les edats i tot tipus de públic. Amb qui et trobes més
cómode a l’hora de contar?
Perquè? Amb el públic infantil, millor dit l’alumnat de primària. Perquè per ami narrar
en les escoles era una manera
de continuar amb el meu ofici
de mestre però d’una manera
superdivertida i gratificant. El
públic familiar sempre és una
loteria, et pot eixir bé o regular. Amb el públic adult sempre m’he trobat molt còmode
en contar sempre en valencià i estar lligada la sessió a
la nostra cultura. El públic en
general sempre ha sigut molt
receptiu, està clar que la qualitat és fonamental perquè veure que el públic s’avorreix és
mortal de necessitat, pel contrari quan l’humor i les rialles
envaeixen la sala les paraules
flueixen d’una manera que no
pots controlar.
8. Quins canvis has notat en
el públic des que començares
fins ara? Jo, personalment, no
he notat grans canvis, el públic escolar és molt controla-

ble: venen acompanyats dels
professors/es i el que és fonamental en la narració dins
l’àmbit de l’escola és que els
mestres acompanyants estiguen amb la boca oberta als 5
minuts de començar la sessió.
Un altre cantar són les sessions obertes a biblioteques,
Cases de Cultura... sí que he
notat un públic cada vegada
més menut i molt desinquiet..
9. Quins elements són més importants a valorar en un narrador?
La personalitat, la veu.... Pense que qualsevol narradora/or
professional és bo, però el que
no falla és que quan comença
a narrar se cree un clima en el
qual ella o ell domina al públic.
Generalment no ens maquillem, ni disfressem i parlem
des de l’ànima, i això, si és de
debò, no té preu. Cada contador és únic i normalment
no es compara, o t’arriba o no
t’arriba la història.
10. Penses què és important
que els mestres conten en les
escoles?
Les mestres i els mestres sempre han contat. Hi ha qui ho
fa amb llibres, amb lectures,
amb l’oralitat... per això el
professorat és molt exigent,
ells no són professionals però
han contat molt; per eixe motiu quan veuen que els xiquets
als 10 minuts de començar la
sessió no estan amb la boca
oberta i ells han de controlar
la situació, doncs ja no et tornen a cridar.
11.Contes sempre en valencià?
Sempre he contat en valencià
cree, gaudisc i em comunique
millor.
12.Trobes que en les escoles de
magisteri hauria d’haver una
assignatura per a aprendre a
contar contes?
Clar que sí, a més a més, en
haver actualment tants narradors/es en actiu, podrien
veure un ventall de maneres
de narrar que els enriquiria
en el seu ofici.

L’HOME QUE TENIA
TOTS ELS PAPERS EN
REGLA
L’any 1996, el primer any de Contacontes, vaig anar
al col·legi públic El
Trinquet, a Pedreguer.
En acabar la sessió,
anàrem a dinar a
un bar, la directora,
el cap d’estudis i jo.
L’amo del bar era
pare d’uns alumnes del centre i la
mestra li comentà:
- Este home és un
contacontes.
I L’amo del bar contestà:
- Doncs, jo tinc tots
els papers en regla!!!
L’home
pensava que jo era
d’Hisenda i havia
interpretat comptacomptes en lloc
de contacontes.

13. És important que els
pares conten i canten als
seus fills i filles?
Importantíssim, en les
cases on hi ha infants és
un contacte quasi diari
d’intimitat amb la mare i
el pare, per la meua experiència quan he impartit
tallers per a pares i mares
de com contar contes en la
família hi ha un que conta
els contes amb la veu, i altre que s’acompanya amb
llibres amb il·lustracions
precioses. Els iaios i les
iaies també són narrador
espectaculars.
14. Es pot viure del conte?
Sí, actualment des de
la Generalitat hi ha una
aposta clara per l’animació
lectora i cada centre té un
pressupost que s’ha de
gastar amb aquestes activitats.
S’acomiadem de Llorenç
no sense escoltar-li una
dels milers d’anècdotes
que atresora en les seues
infinites vivències.
Per molts anys, mestre!
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Per què contar contes als xiquets i a les xiquetes?
CONTAR CONTES ENS CIVILITZA
L’oralitat és la porta al món de la literatura

CARLES CANO / Enguany, hem desenrotllat un curs de contacontes en
l’Escola d’Adults. Ens plantegem
per què contar contes als xiquets
i a les xiquetes. Primer que res pel
plaer de fer-ho i poder contemplar
les seues cares, embadalits, encaterinats, mentre escolten. A més,
l’oralitat és la porta per on s’entra al
món de la Literatura. Però també
perquè els xiquets, així, aprenen a
escoltar, a sentir amb atenció el que
altre conta, el que altre diu i pensa; la qual cosa és una qualitat important en un món on tots tenim
tanta pressa que pressuposem el
que l’altre va a dir i no escoltem el
que ens diu sinó allò que nosaltres
pensem a priori i anem a amollar,
en quant tinguem ocasió i faça una
pausa. Escoltar ens fa més tolerants, més oberts.
També, perquè les històries
que es conten, moltes vegades plenes de fantasia, de mons imaginaris, succeïdes en el País de Mai
Més, amb tota classe de monstres,
animals i sers inexistents, desenvolupen la nostra imaginació i la potencien. La imaginació és la ferramenta més poderosa que posseïm
els humans. Sembla que hi ha una
relació directament proporcional
entre la capacitat d’imaginar i la
d’inventar i així, els països amb una
llarga tradició imaginativa i on es
conta a les escoles i es llig aquesta
llarga tradició meravellosa son, en
general, bressol de grans inventors
i molt avançats tecnològicament,
perquè la ferramenta que utilitzem

per a eixir airosos dels problemes
front a un ogre, un malvat monstre
o la maleïda madrastra o front a un
problema de caràcter tècnic, pràctic
o filosòfic, és la mateixa: la imaginació. Que serveix per a una infinitat
de coses. La gent imaginativa és, en
general més feliç i té moltes més
eixides per a enfrontar qualsevol
tipus de problema.
Contar contes fa créixer.
Els oients s’identifiquen, pateixen,
es diverteixen, s’angoixen... En una
paraula, es fiquen en la pell dels
personatges (si els contem bé, clar) I
ixen victoriosos de les proves a que
són sotmesos, alleugerits. El seu
món, el dels xiquets que escolten,
es construeix a poc a poc i així saben que existeix el mal, però no és
invencible, i que també existeix el
bé però cal treballar-se’l, ser digne i
que les coses bones i que realment
paguen la pena, generalment, exigeixen un esforç.
Contar contes ens civilitza. Ens fa viatjar amb la ment i
entendre altres maneres de vore
la realitat i, a més, els contes estan
plens d’ensenyaments: ens parlen
de totes les coses importants de la
vida, dels sentiments, de l’amor, de
l’amistat, de la vida i la mort, de
la traïció i la maldat, de la bondat
i l’atzar; i ens basteixen de les ferramentes per a enfrontar-nos als
entrebancs de l’existència i poder
entendre’ns a nosaltres mateixos i
al món que ens envolta.
Contar estableix unes relacions d’afecte que cap altra activi-

Viatgem i aprenem
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. També, l’alumnat de primer
cicle de formació bàsica va visitar la
ciutat de Conca. Posteriorment, es
varen organitzar noves rutes per
València, un viatge a Tarragona en
abril, i a Burgos en maig.
Per finalitzar el curs, està programada la visita cultural a Elx, dins els actes
de la Setmana Cultural i, fiinalment,
el viatge a Europa, que enguany es
farà a Londres, i al qual s’han inscrit
un total de 51 persones.

tat provoca. Els xiquets i xiquetes
saben, de manera intuïtiva, que els
estàs regalant el més important,
allò que ens fa humans: el llenguatge, les paraules. Per això tot el
món recorda a qui li contava contes
de menut, això mai s’oblida. Per si
això fóra poc, les històries mouen
sentiments, les coses que només
s’entenen acaben oblidant-se, les
que a més es senten, ens toquen el
cor es recorden per a sempre.
Els contes ens ordenen.
Hi ha antropòlegs que diuen que
l’estructura del conte: plantejament, nuc i desenllaç, ja pertany a
la nostra informació genètica. No
sé si és una mica exagerat, però el
que sí és cert és que eixa estructura
ens ordena les idees i fa molt més
intel·ligible el nostre relat, qualsevol
que siga.
Per últim, encara que podríem seguir enumerant molts més
beneficis dels contes, narrar crea

un parèntesi, un no-temps, un lloc
on estem a recer i on no importa
l’espai ni el temps ni les preocupacions, perquè estem en un altre lloc,
en el país de la fantasia on qualsevol cosa, per increïble que siga, pot
succeir, i això és un regal que ens
fan i que no podem desaprofitar.
De manera que recapitulant: Contar contes, narrar històries, ens obre les portes de la
literatura, és un plaer, ensenya a
escoltar, potencia la imaginació, fa
créixer, ens civilitza, crea unes relacions d’afecte molt potents, mou
els sentiments, ens ordena i ens
proporciona un refugi. Què més
volem?
Si voleu aprendre a contar i
a gaudir de l’oralitat, us esperem el
curs que ve al taller de Contacontes. La cita serà tots els dijous, de 5 a
7 de la vesprada, a l’Escola d’Adults
de Torrent.
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La formació i orientació laboral
PRESENT I FUTUR DE LES FPA
És molt necessari que les persones que han d’incorporar-se al mercat de
treball coneguen tots els recursos locals de formació i orientació laboral
VICTÒRIA JIMÈNEZ / Els Centres Públics de
formació de persones adultes han
tingut sempre un paper clau en la
formació i l’orientació dirigida a millorar les condicions d’ocupabilitat
dels treballadors i les treballadores.
A més de la tasca de formació bàsica i accés a titulacions necessàries
per l’ocupació, es realitzen funcions
d’orientació laboral, imprescindibles en un món com ara l’actual.
Cal remarcar també la incorporació
a moltes escoles d’adults de la preparació de les proves de competències bàsiques de nivell 2 per accedir
als cursos que capaciten per obtenir
els Certificats de Professionalitat.
Aquest curs s’han dut a terme diverses accions enfocades a orientar
laboralment i acadèmica l’alumnat
de segon cicle de formació bàsica que esperem els haja resultat
d’utilitat. I és que, a partir de que finalitzen els referits ensenyaments,
tenen davant seu una àmplia cruïlla
de camins professionals i formatius,
per la qual cosa han de comptar
amb informació útil, clara, actualitzada i completa sobre les opcions
i itineraris que se´ls obren. Diuen
que la “Informació és poder” raó per
la qual democratitzar la informació
ens permetrà que es democratitze
també la societat.

Per a facilitar l’accés als recursos disponibles, a més de la tasca
orientadora que es realitza al Centre d’FPA, hem tractat de situar
l’alumnat a l’àmbit més proper que
tenim, l’empresa municipal IDEA’T
i l’espai LABORA (abans SERVEF),
ambdues entitats destinades a oferir serveis integrals d’orientació,
formació i integració laborals.
Trobem important que siguen coneguts per la població en edat de
treballar, i que els facen servir en
diferents moments de la seua vida
laboral per a poder beneficiar-se’n.
Les dues accions principals que
han servit per donar a conèixer els esmentats serveis públics
d’ocupació han estat, per una banda, l’assistència a la Jornada sobre
Digitalització del treball, realitzada
el passat 4 d’abril al saló de l’edifici
Mercat, organitzada per IDEA’T. Hi
vàrem participar a tres ponències
molt interessants: la primera va ser
sobre les previsions de l’evolució de
l’ocupació a Torrent en base a un
estudi finançat per l’Ajuntament.
La idea que més ens va sorprendre i
que dóna compte de la volatilitat i incertesa del futur del mercat laboral
és que s’estima que encara no està
inventat més del 60% dels treballs

que en el futur ocuparan els joves
de hui. La segona ponència tractava sobre la recaptació i retenció del
talent en entorns hiperdigitalitzats.
I la tercera, com millorar permanentment la nostra empleabilitat a
base del reforçament dels següents
aspectes: autoanàlisi, responsabilitat al propi aprenentatge, especialització, idiomes, intel·ligència
emocional, actitud positiva, capacitat comunicativa, networking,
digitalització, focalització i marca
personal.
Una altra acció formativa va ser la
participació en el Taller d’orientació
ocupacional a l’espai LABORA, el
passat 14 de Maig, destinat a donar a conèixer tots els serveis que
hi presten. En són moltíssims, però
cal destacar el servei d’orientació
individualitzada, la integració en el
sistema públic de demanda actualitzada d’ocupació (DARDE) i accés a
les diferents accions formatives que
poden servir d’ajuda a les persones
usuàries, entre d’altres.
Us convidem a que conegueu i us
beneficieu dels serveis que presten aquestes entitats, les quals podem trobar a les següents adreces:
IDEA’T al C/ València, 42 i LABORA: C/ Sagra, 10. Val la pena!

En la FPA de Torrent

PREPARA YA LAS
PRUEBAS DE
COMPETENCIAS
CLAVE DE LABORA
Para poder acceder a un empleo,
es necesario tener la formación
requerida. La formación para
un empleo cualificado se obtiene
mediante los estudios correspondientes (universitarios, de
formación profesional reglada
o de formación ocupacional o
continua, si ya se tiene empleo).
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP)
registra las cualificaciones profesionales más significativas
de nuestro sistema productivo,
organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la
base y el referente para elaborar
la oferta formativa de los títulos
de formación profesional y los
certificados de profesionalidad.
Si no poseemos los requisitos exigidos para poder realizar cursos
de Certificados de Profesionalidad de nivel 2 o de nivel 3, podemos presentarnos a las pruebas
de evaluación de las competencias clave que convoca dos veces
al año el SERVEF-LABORA.
Superando estas pruebas podremos acreditar que posemos
las Competencias Clave en matemáticas, lengua castellana,
valenciano y lengua extranjera,
necesarias para cursar con aprovechamiento la formación de los
Certificados de Profesionalidad;
además, podremos optar a una
de las plazas reservadas en las
acciones formativas programadas que se impartan en Labora
Formació, relativas a certificados
de profesionalidad.
Hay dos convocatorias para presentarse a las pruebas de Competencias Clave, una a principios
de año y otra a principios del
verna; para inscribirse es necesario tener cumplidos 16 años y
no poder acreditar los requisitos
necesarios para hacer los cursos
de certificados de profesionalidad.
Desde el actual curso 2018-2019,
el Centro de FPA de Torrent
prepara para poder presentarse
a las pruebas de competencias
clave de nivel 2.
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Imatges del curs 2018-2019

L’AULA OBERTA, UN SENYAL D’IDENTITAT DE
L’ESCOLA D’ADULTS DE TORRENT

Un dels senyals d’identitat
que singularitzen el centre
Públic d’FPA de Torrent és el
seu Programa d’Aula Oberta, una proposta que entén
que l’educació i la formació
són un procés permanent
d’ensenyament i aprenentatge, en el qual s’aprén a conèixer, i també, de manera molt
decidida, a fer, a conviure i a
ser... Aquesta concepció de
l’educació tracta d’aproparse a les propostes que en
1996 van ser exposades en
“L’educació amaga un tresor”, l’Informe a la UNESCO
de la Comissió Internacional
sobre l’educació per al segle
XXI, presidida per Jacques
Delors.
La proposta d’Aula Oberta
del centre Públic de Formació de Persones Adultes de

Torrent contempla la realització cada curs de més de
seixanta accions formatives
fora de l’aula, en espais de la
localitat i en altres llocs que
tenen sempre aprofitament
educatiu i formatiu.

Hi ha activitats organitzades per nivells educatius, per cicles o programes
d’intervenció i també, de
manera molt especial, per tot
el col·lectiu de l’FPA. D’entre
les activitats programades
enguany, cal remarcar l’acte
inaugural, les audicions
poètiques, la setmana cultural, les sessions de cinema,
els viatges i les visites culturals, la Festa de la Primavera,
les Carnestoltes, la festa dels
bunyols de falles, les xarrades, les sessions de contacontes, el teatre en anglès, les
eixides a espectacles públics
de Torrent i de la comarca,
les campanyes solidàries i
de sensibilització... activitats
totes obertes que busquen
i sovint aconsegueixen en
primer lloc, formar-nos, i

també, i de manera molt significativa, prendre consciència de què estem en un espai
públic de convivència on
compartim aprenentatges i
vivències.
L’Escola d’Adults de Torrent
és un col·lectiu humà format
cada curs per més de 1.500
persones de totes les edats
adultes, de múltiples procedències, pensaments i idees...
Aquest fet ens singularitza i
ens obri sempre nous camins
i possibilitats.

LA PISSARRA /9

CURS

OFERTA FORMATIVA

2018-19

Formació, concientització, intervenció

a l’Escola d’Adults

JOSEP GÓMEZ/ Dins de les iniciatives d’Aula Oberta desenvolupades al llarg del curs
al Centre Públic d’FPA
de Torrent, hem de posar
èmfasi en les xarrades realitzades, planificades inicialment per a tota l’Escola,
però dirigides essencialment a l’alumnat que cursa
estudis reglats o accés a uns
altres estudis. Portar a una
o diverses persones expertes en una matèria per impartir una clase magistral a
la nostra Escola d’Adults és
una iniciativa de doble direcció: per una banda, ens
pot facilitar coneixements
que ens seran sempre profitosos. Per altra banda, nosaltres els ensenyem també l’essència d’una Escola
d’Adults, un espai on es viu
d’una manera intensa la
cultura, l’aprenentatge i la
formació. Enguany, han estat múltiples les activitats
realitzades. Per una banda,
van gaudir de la Conferèn-

cia inaugural del curs, impartida magistralment per
Isabel Robles i Jaume Pérez Montaner. També hem
participat en diferents jornades sobre formació i
orientació laboral, organitzades per instàncies com
ara el SERVEF-LABORA i
l’entitat municipal IDEA’T.
Dues xarrades de gran impacte van ser la de conscienciació sobre la situació
que viu el poble del Sahara, impartida per Sergi
Fernàndez, membre de la
Federació d’Associacions
de Solidaritat amb el Poble
Sahrauí.
Una altra xarrada va ser
la que tractà el tema de la
mutilació genital femenina
en el context dels abusos
sobre la dona. Les tres persones ponents van transmetre de manera clara que
cal treballar de valent en
la lluita i l’eradicació de tot
tipus de violència exercida
sobre la dona.

Mil kilos de solidaritat

Un any més... Ens pugem a la CARAVANA SOLIDÀRIA
La Federació d’Associacions de
Solidaritat amb el Poble Sahraui
va organitzar un any més la Caravana Humanitària, amb l’objectiu de donar a conèixer la situació que viu el poble saharaui
i proveir de materials i aliments
els campaments de refugiats del
poble sahrahui.
La nostra escola d’adults ha tornat a participar en aquesta iniciativa amb una solidària aportació de l’alumnat, el professorat,
amics i familiars. L’Associació
d’Alumnes va col·laborar decididament, i l’empresa veïna Llegums Andreu “El Llustre”, va fer
una generosa aportació.
En total, van ser més de mil kilos
d’arròs, llegums, sucre i altres aliments no pereceders els que es
van arreplegar.
Tota aquesta aportació solidària
va unir-se a la resta d’aportacions i el passat 1 de juny và-

rem rebre certificació gràfica
de l’arribada de la Caravana als
campaments de refugiats saharahuis a Tinduf, en Algèria.
Coincidint amb la campanya,
el 31 de gener es va celebrar a
l’Escola la xarrada informativa “El poble sahrauí: 40 anys
desprès de l’abandó”. La nostra
aportació ha estat 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 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, fonamentalment l’ONU,
han avalat.

La tasca del
Centre de For
mació de Perso
nes Adultes no
pot entendre’s
més que des
d’una visió glo
bal, que entenga
l’aprenenetatge
en els pilars bà
sics de conèixer,
fer, conviure i
ser, i que integre
diferents pro
grames forma
tius, i promoga
la formació en
l’exercici dels
drets i respon
sabilitats ciuta
danes, la parti
cipació i cohesió
social i cultural,
i el desenvolupa
ment personal i
comunitari.

La mutilació genital
femenina
El passat dia 4 d’abril, a
la Casa de Cultura de Torrent, dins de la programació d’aula oberta de
segon cicle de formació
bàsica, vàrem organitzar
una “Xarrada informativa contra els abusos sobre la dona: la mutilació
genital femenina”. En ella
intervingueren Aminata
Soucko, Agent de Salut sobre mutilació genital;
Felipe Hurtado, psicòleg i
sexòleg de l’Hospital Universitari Doctor Peset, i
Melisa Darocas, Ginecòloga/sexòloga del mateix
hospital. L’acte va ser presentat per la professora
Viqui Jiménez, i comptà
amb un nombrós públic
que va prendre consciència de l’existència de pràctiques que cal eradicar.
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CURSOS DE CASTELLÀ I VALENCIÀ
Bienvenidos a los cursos de castellano

Bienvenidos a la Escuela de Adultos
Durante el curso 2018-2019,
la Escuela de Adultos de Torrent ha organizado un total de 5 cursos de Castellano
para personas migrantes,
con una participación total
de 79 alumnos y alumnas.
Los niveles impartidos han
sido los de iniciación, perfeccionamiento y avanzado.
Todos los cursos tienen una
duración completa de un año
escolar, desde septiembre
hasta junio, y la docencia se
distribuye en dos días semanales, con sesiones de una
hora y media de duración.
Para todas las personas que
participan en los cursos de
castellano, el aprendizaje básico de la lengua es un paso
fundamental en el proceso
de inmersión social. La clase
es un espacio de aprendizaje
y de convivencia, un lugar
donde se hacen amistades
y donde se llegan a conocer
multitud de posibilidades
que el entorno local ofrece.
En la clase, además, se accede a un asesoramiento
social y profesional cuando
así es requerido. Asimismo,
se informa de los requisitos
para obtener la nacionalidad
española y se facilitan datos
fundamentales para la preparación de las pruebas.
El profesorado de Castellano para personas migrantes tiene una extraordinaria
preparación y una magnífica

disposición para facilitar la
plena participación del alumnado en el conjunto de la dinámica del Centro.
Un 14% del alumnado de la
Escuela de Adultos de Torrent ha nacido en otros países, prácticamente de todos
los continentes del mundo.
El 40% del total, particcipa
en cursos de Castellano para
personas migrantes, y el otro
60% está inscrito en actividades muy variadas, como
valenciano, otros idiomas,
graduado, acceso a la universidad y a formación profesional y talleres ocupacionales
y de ocio. Todos y todas participan ampliamente en los
espacios de convivencia del
UN 14% DEL centro Público de FPA de ToALUMNADO rrent.

DE LA ESCUELA
DE ADULTOS
HA NACIDO
EN OTROS
PAÍSES, PRÁC
TICAMENTE
DE TODOS LOS
CONTINENTES.
EL 40% DEL TO
TAL, PARTICIPA
EN CURSOS DE
CASTELLANO,
Y EL OTRO
60% EN OTROS
CURSOS Y TA
LLERES, COMO
VALENCIANO,
ACCESO A LA
UNIVERSIDAD,
GRADUADO Y
CURSOS OCU
PACIONALES Y
DE OCIO.

Cursos de valencià

Estimem la nostra llengua
Any darrere any, creix la
demanda de formació en la

nostra llengua. Moltes persones sol·liciten els cursos de
Valencià per la satisfacció de
conèixer i utilitzar l’idioma;
altres moltes, per les necessitats en una societat bilingüe
com la nostra: requeriments
laborals, per ajudar als fills i
filles escolaritzats en valencià, perquè conèixer l’idioma
és un element de socialització...
Durant el curs 2018-2019,
han sigut 148 les persones
matriculades en els cursos
de Valencià reglats existents a l’Escola, 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.
A més a més, l’ensenyament
del valencià està establert
i normalitzat en tots els
nivells de formació bàsica impartits al Centre, des
d’alfabetització fins el Graduat en Educació Secundària i en estudis d’accés a la
Universitat i a cicles de formació professional. També
s’imparteix 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.
La nostra llengua és un instrument bàsic de comunicació que hem d’estimar, i la
millor manera d’estimar-la
és parlar-la, escriure-la, llegir-la, valorar-la...
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LA ESCUELA DE
ADULTOS Y YO

CURSOS DE LLENGÜES
ESTRANGERES
Cursos
d’anglès i
francès
L’ensenyament de llengües
estrangeres té una gran demanda i la nostra escola de
persones adultes és sempre
sensible a aquest interès mitjançant l’oferta de cursos
de Francès i d’Anglès.
Enguany, han estat organitzats 9 cursos d’anglès dels
nivells A1, A2 i B1, amb 195
persones matriculades. En
francès, han sigut 4 els cursos, amb 69 matriculats.
Els nostres cursos d’idiomes
s’ofereixen en diferents nivells adaptats sempre al
ritme propi de les persones
participants.
L´horari de les classes sempre és de dues sessions
d’hora i mitja de durada per
setmana, establint cursos de
90 hores lectives. L’alumnat
adult manifesta habitualment una forta motivació
davant l’aprenentatge i les
raons per accedir als cursos
d’idiomes són molt diverses.
A les classes, es crea una atmosfera agradable i comunicativa. L’avaluació és contínua i sempre consensuada,
lluny de situacions estressants ací innecessàries.

Taller de Francès:
Cultura i creació
literària
Al taller de Francès, cultura i
creació literària, entre altres
activitats, construïm xicotets
relats que comencen tots per
una mateixa frase i cadascú troba les paraules per a
expressar les seues pròpies
idees.
En este micro-relat, la frase
motivadora era: Je me suis
souvenu ( He recordat) i este
és un d’ells.
« Je me suis souvenu d´un petite village enneigé en hiver,
de la guerre de boules, des
printemps avec des fleurs
de mille couleurs, des étés de
vacances et de fêtes, des automnes tempérés pleins de
saveurs.
Je me suis souvenu de ma famille, de mes amis d´enfance
et de mes camarades de classe.
Je me suis souvenu de ce
que j´ai vécu dans chaque
lieu, á chaque instant, avec
chaque personne… et je me
sens chanceuse de ce que j´ai
vécu.
Mais je ne reste pas
longtemps à regarder en
arrière ; maintenant j´habite
dans un village méditerranéen, j´ai une famille qui
grandit, de chers collègues et
bons amis avec qui vivre

des moments dont je me
souviendrai également à
l´avenir avec la même affection que dans mes souvenirs
d´enfance. »
He recordado un pueblecito nevado en invierno, la guerra de bolas,
primaveras con flores de mil colores, veranos y fiestas, otoños templados llenos de sabores.
He recordado mi familia, mis amigos de infancia, mis compañeros
de clase.
He recordado lo que he vivido en
cada lugar, a cada instante, con
cada persona…y me siento afortunada de lo que he vivido.
Pero no me quedo mucho tiempo
mirando atrás; ahora vivo en un
pueblo mediterráneo, tengo una
familia que crece, compañeros
queridos y buenos amigos con
quienes vivir momentos que recordaré igualmente en el futuro
con el mismo afecto que el de mis
recuerdos de infancia.

/MªANTONIA TARDÓN

VICENTE POMÉS/ INGLÉS EI8
Hace ya muchos años, oía
hablar de la escuela de
adultos y aunque la encontraba interesante, debo
confesar que siempre creí
que no era para mí. Con el
tiempo, me llegó la jubilación y me surgió la idea de
cumplir con mi asignatura
pendiente. Entonces, pensé en la escuela de adultos
para llevar a cabo mi propósito.
Els cursos
A estas alturas y después
d’idiomes
s’ofereixen en de varios años, puedo confirmar que sin duda fue un
diferents ni
vells adaptats gran acierto. No solo he
al ritme de les avanzado muchísimo en
persones
mi cometido, sino que, adeparticipants i
más, he podido establecer
en un ambient vínculos de amistad con el
d’aprenentatge resto de los compañeros,
i companyonia
que siendo vecinos de convivencia en Torrent, no los
conocía y me pasaban desapercibidos.
El curso pasado, se jubiló
una profesora que, durante varios años nos había
dedicado parte de su tiempo a enseñarnos. Cuando
nos despedimos, además
de agradecerle todo lo que
nos había dado, me permití
darle un consejo; que además de cumplir con los objetivos que tuviera, se hiciera alumna de la escuela
de adultos, donde podría
ver desde otra óptica las
cosas buenas que aquí se
aprenden.
Este mismo consejo, lo
hago extensivo a todo el
mundo en general. No importa cuál sea la disciplina
a la que cada uno le apetezca acudir. Su tiempo,
será bien aprovechado y
obtendrá más de lo que en
principio espera.
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Primer ciclo de formación básica

La energía prioritaria de la EPA
El Centro de EPA de Torrent ha
potenciado siempre la existencia de
cursos de primer ciclo de formación
básica de personas adultas: alfabetización, neolectores y educación de
base. Este año, existen 8 grupos de
este ciclo, con un total de 110 personas inscritas (cuatro grupos de
alfabetización, uno de neolectores y
tres 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: la audición poética en
marzo, la merienda de bienvenida,
sesiones de cine y viajes culturales.
También participa muy activamente en las numerosas actividades que
se organizan en la Escuela de Adul-

tos: conferencia inaugural, fiesta de
Navidad, Carnestoltes, Xocolatada
de fallas, Fiesta de la Primavera, Semana Cultural…
Hay que destacar el deseo de
aprender que se respira en todos los
grupos. Muchas personas del primer ciclo tuvieron que dejar la escuela cuando eran muy pequeñas
por muchas razones: 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.
Los grupos de primer ciclo han
sido, son y serán siempre prioritarios en nuestra Escuela. Por su deseo de aprender, porque su vitalidad
da vida a toda la Escuela y porque la
generación mayoritaria en el ciclo
se merece todo nuestro reconocimiento por las duras condiciones
que tuvieron que vivir en las edades infantiles.

Los grupos de primer ciclo de formación básica
son prioritarios en la Escuela de Personas Adultas

Segon cicle de formació bàsica
Aprenem i gaudim
nostres coneixements i habilitats
en els mòduls del cicle, i hem dut a
terme moltes activitats d’aula oberta: rutes culturals per València, visites als museus de Prehistòria i de
la Il·lustració, teatre en anglès, tres
sessions de cinefòrum, jornades
d’orientació professional, xerrades
com la de denúncia de la mutilació
genital...
Durant aquests mesos hem gaudit També hem gaudit amb les activiun procés conjunt alumnat i pro- tats del conjunt de l’Escola d’Adults:
fessorat del segon cicle de forma- sopar de Nadal, Carnestoltes, Festa
ció bàsica. Hem incrementat els de la primavera...
El segon cicle de formació bàsica
ha comptat enguany amb 6 grups
formatius, tres del segon nivell (GES
II) , dos del primer nivell (GES I) i un
altre de Pregraduat, preparatori per
accedir al GES 1. Un total de 134
persones de totes les edats han conformat els sis grups, organitzats en
torns de vesprada i nit.

Totes aquestes activitats ens han fet
aprendre, conviure i incrementar el
nostre bagatge com a persones que
vivim en societat.
Ara, a les portes del final de curs,
fem un balanç positiu de les nostres
experiències... Molts podrem obtindre el dessitjat títol de Graduat en
ESO, que ens obri noves portes. Uns
altres passarem el proper any a cursos de nivells superiors, uns nous
camins formatius i professionals i
uns nous reptes als que sabrem fer
front amb constància i optimisme.

LA PISSARRA /13

CURS

CURSOS I TALLERS

2018-19

La formació permanent

Lydia Ramos

25 nous universitaris
i més estudiants d’FP
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 rellevància. 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.

Dos grups han permés aquesta
preparació al Centre d’FPA de
Torrent, un d’accés a la universitat i un altre d’accés als cicles
formatius de grau superior de
formació professional, En els
dos casos, es comparteixen les
matèries comuns i es produeix
la separació en les matèries específiques corresponents. En
el moment de redactar aquestes pàgines, encara està pendent la realització de la prova
d’accés als cicles de grau mitjà
i grau superior d’FP. Pel que
fa a l’accés a la Universitat, un
total de 25 alumnes del nostre
Centre han superat les proves,
realitzades el mes de maig. Tenen així l’opció de convalidar
els estudis amb els de batxiller
i també d’incorporar-se l’any
vinent als estudis de graus
universitaris. El Centre Públic
d’FPA de Torrent és Centre de

referència en la preparació de
la prova d’accés per a majors
de 25 i 45 anys. Qui acudeix
sap que trobarà tota la informació necessària i comptarà
amb la millor preparació.
El nostre alumnat es presenta majoritàriament a la Universitat de València, si bé una
part decideix fer l’examen a la
Universitat Politècnica de València. L’examen és el mateix, i
superar-lo capacita per accedir

en igualtat de condicions a les
cinc universitats públiques valencianes.
Per àrees d’estudi, la major part
dels aprovats s’encaminen a
graus de Ciències Socials i Jurídiques i de Ciències de la Salut, si bé també hi ha diferents
persones d’Arts i Humanitats,
Ciències Bàsiques i Tècniques i
Enginyeries i Arquitectura.

estudiará el grado
de Ciencias de la
Actividad Física y del
Deporte

Vuitanta
persones es
preparen
les proves
d’accés a la
Universitat
i a Cicles de
Formació
Professional
JOSÉ GÓMEZ/ Lydia Ramos es una
alumna del Centro de FPA de
Torrent que ha cursado este año
el Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 años. Uno de sus
sueños es estudiar el Grado de
Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, para lo cual ha
preparado firmemente el acceso
al área de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Lydia ha aprobado con
buena nota, y el próximo curso
será estudiante universitaria ...
Pero Lydia tiene otros sueños que
poco a poco se van haciendo realidad, con constancia, ilusión y
un esfuerzo extraordinario: desde el año 2013 compite en campeonatos de deporte adaptado,
y ha podido recoger un número
importante de galardones, tanto
en el ámbito autonómico como
estatal e internacional ...
Lidia es campeona de España de
ciclismo adaptado y campeona
de España de natación en 50 m.
y 100 m. espalda con récords en
100 m. y 200 m. espalda. En junio de 2019 ha obtenido 3 medallas de plata y una de bronce en
categoría S3 en el Campeonato
Internacional IDM Berlín World
Series...
En 2017, Lydia obtuvo el galardón de mejor deportista del año
en Torrent por sus éxitos en deporte adaptado... Practica además rugby, imparte charlas sobre
su experiencia y… prepara con el
entusiasmo que le caracteriza su
próxima y segura participación
en los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020.
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Formació en les noves
tecnologies

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
2018-19 de nou cursos amb
102 inscrits en diferents nivells
(iniciació, perfeccionament,
internet). A més a més, dins
del Programa Proeducar, hem
pogut comptar amb una professora extraplantilla que ha
impartit cursos d’informàtica
dirigits a l’alumnat de formació bàsica, primer i segon cicle.
Seixanta persones més han
pogut participar en aquests
cursos. L’aplicabilitat pràctica
de tot allò aprés és immediata.
A tota l’ oferta formativa del
Centre d’EPA cal afegir-li 162 persones
han partici
un ampli ventall de tallers
pat en els cur
ocupacionals i d’oci creatiu sos de NTIC i
(vint-i-nou) amb 545 perso- 545 persones
nes participants en les dues
ho han fet
en els tallers
categories de tallers: expressió
i creació artística (Ceràmica, ocupacionals
Plàstica, Dibuix, Restauració i d’oci creatiu
de Mobles, Fotografia, Literatura) i coneixement, comunicació i maduració personal
(Intel·ligència Emocional, Ioga,
Mètode Pil·lates, Teràpies
Manuals, Drenatge limfàtic,
Shiatsu, Mindfulness...).

CURS
2018-19
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En la jubilació de Pep Val, cap d’estudis del Un nou edifici
per al Centre d’EPA de Torrent
Centre d’FPA de Torrent

Bon vent i barca nova, company
Els centres educatius són moltes coses... un espai físic, uns
projectes i programes, unes
dinàmiques i activitats, unes
normes que els regulen, uns
documents que els identifiquen, unes institucions i organitzacions que els promouen...
I són, per damunt de tot, les
persones... Alumnat participant, professorat, voluntaris,
personal de serveis...
El Centre d’FPA de Torrent
ha comptat amb la fortuna
de disposar de grans professionals en la seua tasca docent. Al llarg de vora 35 anys
d’existència, moltes han estat
les persones que han deixat la
seua empremta junt al seu esforç decidit. Moltes d’elles anaren a uns altres destins o ja es
jubilaren, però mantingueren
un contacte sorgit de l’estima i
les vivències compartides. La
llista és llarga i corre el perill
de deixar en el tinter noms
que varen ser decisius en la
història del Centre: Carme
Ribelles, Mª José Aliaga, Fèlix
Sempere, Neus Debón, Zequi

Castellano, Mª José Candelas,
Agustín Palacios, Toñi García,
Lluís Martí, Pau Blasco, Paqui
Franco, Joan López, Alicia
Gimeno, i un llarg etcètera.
Tambè la fatalitat ens ha visitat alguna volta i hem tingut
que compartir el dolor per la
pèrdua d’amics i companyes
que ens deixaren per sempre:
Vicent Reig, Ramón Albert,
José Mª Moro i, més recentment, Nèstor Fraile i Teresa
Iborra, als que sempre recordarem amb estima.
El curs passat es jubilaren
els companys Àngel García
Platas, Begoña García-Velilla

i Rosa Castellanos, amb dilatades carreres a l’Escola
d’Adults. Enguany, ha sigut
Pep Val, cap d’estudis del Centre d’FPA de Torrent, qui ha
seguit la senda de la jubilació.
Pep portava al Centre d’EPA
30 cursos, desde 1989. Va
ser director i cap d’estudis, i
sempre ha estat un impulsor
destacat de les propostes de
treball que caracteritzen al
nostre Centre. Des del dia següent de la seua marxa ja el
trobem a faltar, i costa pensar
que no està, encara que sabem
que sempre comptem amb ell.

Setmana cultural
JUNY 2019

JORNADES DE PORTES OBERTES
C/ Marco, 1

10 a 14 de juny, de 15 a 20 h.
Tallers artístics.
19 juny, de 16 a 19 h.
Reflexologia i Quiromassatge.
20 juny, de 16 a 19 h.
Shiatsu.
Plaça Sant Pasqual
13 juny, 18 h.
Taller de contacontes

Dilluns, 17 de juny, 19:00 h.
Sala d’Exposicions L’Espai
Edifici Metro. Avinguda Al Vedat,
103, segona planta.
Acte inaugural de la Setmana Cultural.
Inauguració de l’exposició “Un treball
permanent” sobre obres realitzades als
tallers de Fotografia, Ceràmica, Restauració de Mobles, Dibuix i Pintura.
L’exposició podrà visitar-se durant tota
la setmana.

El passat 7 de febrer,
el Ple de l’Ajuntament
de Torrent va aprovar
per unanimitat la proposta presentada per
la Regidora d’Educació,
Patrícia
Sàez,
de
“Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
un edifici nou destinat
a Centre de Formació
de Persones Adultes
de Torrent, mitjançant
l’adhesió al procediment del Pla de cooperació amb la Generalitat
Valenciana (Pla Edificant) per a dur a terme
les obres de construcció
que aglutine l’oferta formativa d’FPA a la nostra ciutat, així com donar suport a la posterior
sol·licitud de delegació
de competències per
part de la Generalitat a
favor de l’Ajuntament
de Torrent, per a la realització de les obres
d’inversió necessàries
per a esta actuació”.
De la mateixa manera,
va aprovar “posar a disposició de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport les

Dimarts, 18 de juny,
18 a 21 h. a l’Hort de Trènor.
Mostra de tallers oberta al públic. Participació lliure en els tallers de ceràmica,
pintura, dibuix, ioga, relaxació, mètode
pilates, shiatsu, reflexologia podal i quiromassatge
21:30 h.
Hort de
Trènor.

infraestructures necessàries per a ubicar el
nou edifici”.
Prèviament, el Consell
Escolar del Centre Públic d’FPA i el Consell
Escolar Municipal de
Torrent havien aprovat
propostes en el mateix
sentit.
Com contempla la proposició presentada al
Ple de l’Ajuntament, el
Centre Públic d’FPA
de Torrent , l’Escola
d’Adults de Torrent
compta amb una llarga trajectòria de treball
en favor de l’extensió
educativa i cultural, i
hi ha moltes raons que
expliquen la necessitat
de disposar d’un edifici
nou, propi, situat en un
lloc de fàcil accessibilitat; un edifici modern,
amb les dotacions necessàries per un ensenyament adequat a la
nostra realitat actual.
Cal reconèixer i aplaudir la unanimitat de totes les forces polítiques
de la ciutat en el Ple que
va establir les bases per
poder gaudir prompte
d’una nova Escola .

Dijous, 20 de juny,
19 h. Saló d’actes Casa de Cultura (C/
Sagra, 13)
Audició poètica: Alumnat de segon cicle i idiomes.
21:30 h. a l’Hort de Trènor
Sopar i nit de música Josep Aparicio
“Apa”. CITRA Cant i músiques tradicionals valencianes.

Sopar i nit de
cinema: Campeones.
Direcció: Javier
Fesser. 124’
Comèdia.
Dimecres 19 de juny, 21:30 h. a
l’Hort de Trènor.
Sopar i nit de contes amb Coralia Rodríguez.

Divendres, 21 juny
Visita cultural: Elx. Visitarem El Palmeral, el Huerto del Cura, la Basílica
de Santa Maria, el casc antic...

ESCOLA
D’ADULTS
DE TORRENT

OFERTA
FORMATIVA
2019-2020

