PLÀNOL DEL POBLE

Actes de la Trobada
17:00h
Muntatge tallers al carrer Pastors (Al Parc 9 d’Octubre).
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Imants
Portallapis
Llimó i Orxata
Saquets amb herbes aromàtiques
Demostració d’espart
Punt de llibre
Dolços
Taller de decoració de ventalls
Flors de paper
Llapis decorats
Arrop, espardenyes i cosmètics
Herbero i pastes
Degustació de vi i pastes
Saquets d’infusions
Fermalls de cremalleres
Malla i boixets
Mistela i dolços

Parking

A

NOM DEL TALLER O EXHIBICIÓ

6 Ermita Santíssim Crist de la Fe (S. XVIII)

H Col·legi Públic “Font Freda”

E Llar tercera edat

D Bibliotec municipal

FPA. AGULLENT
FPA. AIELO DE MALFERIT
FPA. ALBAIDA
FPA. ATZENETA D’ALBAIDA
		
		
		
AMPA CEIP “VERGE DELS DESEMPARATS” (Atzeneta)
JUNTA LOCAL CONTRA EL CÀNCER (Atzeneta)
ASSOCIACIÓ DE DONES D’ATZENETA “ADA”
FPA. BENIGANIM
FPA. BOCAIRENT
FPA. FONTANARS DELS ALFORINS
FPA. LA POBLA DEL DUC
FPA. L’OLLERIA
FPA. LLUTXENT
FPA. MONTAVERNER

4 Antigues Escoles Nacional / Actual Saló d’Actes (1928)

ESCOLA O ASSOCIACIÓ

5 Font dels vint-i-un xoros (S. XVII)

Exhibicions i tallers preparats per les Escoles d’Adults
de la Vall d’Albaida i associacions d’Atzeneta d’Albaida

F Centre de Salut
G Zona poliesportiu

22:00h
Sopar i ball. També al Parc 9 d’Octubre.

3 Església Parroquial Sant Joan Baptiste (Segle XVIII)

21:00-22:00h
Parlaments.

B Ajuntament / Correus
C Centre sociocultural

20:00- 21:00h
Teatre a càrrec del grup “L’altet de l’aire”, amb l’obra “El sabater colombaire”. Al Parc 9 d’Octubre.

A Local polivalent

19:30-20:00h
Dansà del grup de Danses d’Atzeneta.

2 Sèquia morisca de la Font del Port

18:00-19:30h
Tallers i exhibicions al carrer Pastors.
Visita a l’exposició de Treballs (Escola d’Adults).

Recinte Trobada

1 Antic llavador municipal

17:30-18:00h
Benvinguda als pobles participants a la Plaça de l’Església. Cercavila per dins del poble fins arribar al Parc 9 d’octubre, acompanyats
pel grup de Dolçainers “La Lligassa” d’Atzeneta.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Programes Municipals d’Educació d’Adults

Saluda del President de la Mancomunitat de Municipis
de la Vall d’Albaida, Juan Antonio Puchades Arce
Com a president de la Mancomunitat de
Municipis de la Vall d’Albaida és per a mi una
gran satisfacció, dirigir-me a vosaltres en representació de la Mancomunitat de Municipis
de la Vall d’Albaida i compartir amb vosaltres
esta festa de les Escoles d’Adults de la nostra
comarca.
Com ja sabeu, a la Vall d’Albaida, des de ja
fa més de tres dècades, és costum el festejar anualment les nostres celebracions organitzant
una trobada (Trobada d’Escoles, Festa de les Danses, Diada Musical, Aplec de Corals, Mostra de
Teatre,...) i com no, les escoles de persones adultes, també tenen el seu dia per compartir, per
exposar, per divertir-se i també per reflexionar sobre el gran repte que suposa, per als veïns i
veïnes, l’afany de superació i de formació.
Vint-i-set trobades consecutives, en una comarca de trobades, és tota una referència per a la
Vall d’Albaida, per a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i per als usuaris i professionals de les Escoles de Persones Adultes.
L’escoles d’adults de la nostra comarca s’han adaptat a les noves necessitats i demandes,
han incorporat nous recursos tècnics i professionals i porten a terme un projecte d’innovació i
participació en tota la Vall d’Albaida. Són una entitat “viva”, que fa un gran esforç per adaptar-se
als canvis, oferint als usuaris un ensenyament de qualitat amb el compromís de seguir treballant
perquè l’Educació Permanent per a tota la vida siga una realitat permanent.
En estos moments, l’escoles d’adults de la nostra comarca han ampliat la seua oferta formativa, impartint nivells tan diferents com les classes d’alfabetització o la preparació a proves de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, passant per la Informàtica, els cursos d’Anglès, Valencià i
Castellà per a nouvinguts o Graduat d’Educació Secundària Obligatòria a més un gran ventall de
tallers i cursos formatius i lúdics de diverses modalitats.
Cal que entre tots revalorem la formació i l’aprenentatge permanent com a un dels recursos
estratègics per al desenvolupament professional, personal i social. Si tots els veïns i veïnes tenim
la possibilitat de formació, tindrem una societat molt més avançada, amb unes millors possibilitats laborals, més cohesionada i amb més oportunitats de superació i menys riscs d’exclusió
social.
Els nostres municipis saben de la importància que representa per als nostres veïns i veïnes
el disposar dels mecanismes que oferisquen una segona oportunitat formativa a totes aquelles
persones que ho reclamen, per això, han considerat que els programes municipals d’educació
d’adult representen una magnífica ferramenta al respecte.
Crec que a les escoles d’adults es pot acudir per aprendre i millorar a llegir i escriure, però
també per ajudar-nos a ser capaços d’interpretar les diverses situacions de la nostra societat.
Juan Antonio Puchades Arce
President de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida

Salutació de l’Alcalde d’Atzeneta d’Albaida
Un any més les escoles d’adults de la comarca són cridades
a celebrar la festa de l’escola. En nom del poble d’Atzeneta
vull donar-vos la benvinguda a la que serà la XXVII Trobada
d’Escoles d’Adults de la Vall d’Albaida. Per al nostre poble és tot
un orgull acollir per primera vegada la celebració d’aquesta
festiva trobada.
L’educació i la formació són dos aspectes a desenrotllar al
llarg de la nostra vida i hui per hui, l’actualització continuada
dels sabers resulta imprescindible en qualsevol àmbit. D’ahí la importància dels
centres per a la formació permanent de les persones adultes. Uns espais socials
i educatius on els alumnes desenvolupen les seves aptituds, enriqueixen els seus
coneixements, milloren les seves competències tècniques, al temps que participen en el desenvolupament socioeconòmic i cultural del municipi.
La Trobada 2015 és el símbol de la tasca social i pedagògica que están realitzant
els qui creuen en l’Educació de les Persones Adultes i l’estimen per damunt de tot.
Per aixó el nostre reconeixement als mestres i alumnes que durant tot aquest curs
han fet possible un any més l’èxit de les escoles d’adults de la comarca.
Aprofite l’ocasió per convidar tota la gent d’Atzeneta i de la Vall a participar
d’esta festa i desitjar-los que disfruten de la programació preparada.
José H. Descals Guerrero.

La XXVIIª Trobada d’Escoles d’Adults de la Vall d’Albaida
a Atzeneta és el nostre altaveu.

La Trobada d’Escoles d’Adults 2015 és la festa lúdica i reivindicativa per
visualitzar l’estima a l’Educació de Persones Adultes i per a defensar la
necessitat de destinar els recursos públics que mereix una escola com la
nostra de cara al futur és on ens reunim els centres de formació d’adults
de la vall per reclamar una escola intercultural: valenciana, pública, inclusiva; oberta i participativa; crítica, creativa i innovadora; compromesa amb
l’entorn local i global en defensa dels drets humans.
És l’escola que exigim col·lectivament fugint d’imposicions, de discriminacions, de precarietats, de retallades i de portes tancades.
Volem treballar en positiu, amb il·lusió i amb força per a dotar d’una
sòlida estructura les nostres escoles.
L’escola que volem és el fruit del treball col·lectiu, i la Trobada és el nostre altaveu!
El nostre més sincer agraïment a totes i tots que fan possible la seua realització, als ajuntaments que continuen apostant per les Escoles d’Adults,
a la Mancomunitat pel seu suport i en especial al d’Atzeneta per l’atenció
en la visita cultural i en l’organització d’aquest dia.
L’Educació de Persones Adultes és la porta a l’educació al llarg de tota
la vida, amb professorat i alumnat que sap el que vol, que assisteix voluntàriament i que creu en aquest model educatiu d’èxit, bastit amb la implicació de la societat des de fa més de trenta anys.
És l’escola dels espais d’encontre intergeneracional, l’escola digna i arrelada a l’entorn més proper, la que aplica de forma profunda els criteris
de democràcia participativa elementals i necessaris amb l’objectiu últim
d’afavorir el millor aprenentatge possible a un alumnat divers en un context proper a la nostra realitat.
La Trobada d’Escoles d’Adults de 2015 és el símbol del treball que estem
fent en les nostres escoles. És el nostre expositor, l’altaveu social del treball invisible i l’actitud constructiva de totes les persones que dignifiquen
l’escola per fer una societat més culta i generosa.
La coordinadora d’Escoles d’Adults a la Vall d’Albaida

Escola d’Adults d’Atzeneta d’Albaida
L’Escola d’Adults del nostre poble comença el seu funcionament a l’octubre
de l’any 2008 amb l’objectiu de facilitar
la formació educativa de totes aquelles
persones adultes que després del període d’escolarització mantenen una actitud oberta, desperta i activa respecte a
l’aprenentatge. Per altra banda, les constants transformacions socials, tecnològiques, productives o laborals ens obliguen
d’alguna manera a seguir formant-nos al
llarg de tota la vida. Les escoles d’adults
exerceixen una funció fonamental en la
formació contínua de les persones, però
també una funció integradora que crea espais socials i d’encontre entre iguals.
La nostra Escola ofereix des dels seus
inicis una gamma variada de programes
educatius que van des del Ioga, Tall i Confecció, Gimnàstica de manteniment, als
cursos d’Educació General, Anglès i preparació a les proves de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià.
La Regidoria d’Educació i l’Escola d’Adults convidem a tothom a participar en
tots els actes programats per a la Trobada i esperen que ho passem d’allò més
bé.

Fotos de l’Escola d’Adults

