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- DIBUIX (professora: Amparo Calabuig)
- FOTOGRAFIA (professor: Enrique Torras)
- IOGA (professor: Juan Martínez)
- MALLA I BRODATS (professora Conxín Revert)
- TAI-TXI (professora: Pilar Borrell)
- TXI-KUNG (professora: Raquel Gramage)

ELS NOUS TALLERS QUE JA TENIM CONFIRMATS, SÓN:

CURSOS D’ESTIU 2007
del 9 al 26 de juliol

- BALLS DE SALÓ (es farà un grup nou i el professor serà: Ricardo Belda)
- EDUCANT PER AL CONSUM: COMUNITAT DE PROPIETARIS
(professor Òscar Martínez)
- TALLER DE CUINA (professor: Enric Ferrero)

CURS DE FANG (del 9 al 26 de juliol, de 9 a 11 h)
Professora: Rosario Palma

ANGLÉS

- TALLER DE MUNTATGE DE VÍDEO DIGITAL (professor: Cèsar Torró)
- TALLER REFLEXOTERÀPIA PODAL (professor: José Rafael Torró)

(del 9 al 19 de juliol, de 10 a 12 h)
Professora: Mª José Martínez

VALENCIÀ:

I ESTEM ACABANT DE PERFILAR ELS SEGÜENTS TALLERS:
- TALLER DE CAPOEIRA
- TALLER DE REGUETON

ELEMENTAL (del 9 al 12 de juliol, de 19 a 21 h)
Professor: Boro Boix

MITJÀ (del 16 al 19 de juliol, de 19 a 21 h)

- TALLER DE FUNKY
- TALLER DE COMUNICACIÓ (coneixements per a poder desenvolupar-se al món
de la comunicació: periodisme, programes de ràdio, televisió, etc).

Professor: Boro Boix

SUPERIOR (del 9 al 19 de juliol, de 19 a 21 h)
Professor: Manolo Requena

Tots els cursos es faran de dilluns a dijous.
Preu per curs: 5 €.
Matrícula en la Secretaria del centre, del 25 de juny al 6 de juliol.

A més a més, com a Presidenta de l’Associació d’Alumnes, vull agrair al conjunt de monitors la seua col·laboració. També vull felicitar-los per les tasques que han dut a terme dia rere
dia, al llarg d’aquest curs que acaba, perquè han fet realitat l’oferta de tallers sense cap incidència negativa.
També vull agrair a l’Equip Directiu del Centre i als professors que han col·laborat de manera altruista per tal d'aconseguir els objectius que durant tot l’any s’ha proposat la Junta Directiva de l’Associació d’Alumnes, que no han estat uns altres que la millora de la qualitat de
l’aprenentatge, destinant i aprofitant els recursos de la millor manera possible.
Finalment, vull desitjar-vos a tots i a totes unes bones vacances i recordar-vos que del 10
al 21 de setembre obrirem la matrícula de tots aquests tallers.

Elena Beneyto
Presidenta de l’Associació
d’Alumnes del CFPA Sant Carles

La Junta Directiva de l’Associació d’Alumnes està treballant de manera continuada per
tal de millorar l'oferta anual de tallers, la qualitat dels ja existents i la de tots aquells que volem incorporar-hi.
Per això volem avançar-vos l’oferta que hem previst per al proper curs 2007-08, de
manera resumida:

Tallers que es faran al Centre:

EDITORIAL
Vicent Terol
Director de l’FPA Sant Carles

Si el curs passat va ser força intens en tots els àmbits de funcionament del Centre, amb la
intenció de modernitzar i millorar les infraestructures, l’organització del centre i els dissenys
particulars dels programes educatius (PEV i PIP), enguany hem continuat i augmentat la tasca amb un desplegament de projectes dels quals tots podem gaudir i, si pot ser, millorar.
Aquest curs s’ha redactat també, el projecte per sol·licitar l’aprovació d’una Aula Mentor,
Hem consolidat l’acte d’inauguració de curs i les activitats extraescolars que s’han desenvolupat aquest any han mantingut, en alguns casos, pautes i calendaris ja consolidats, i en
d’altres casos s’ha actualitzat i adequat al calendari d’efemèrides o d’oportunitats que enguany calia fer, com la commemoració dels 300 anys de la desfeta d’Almansa o la contemplació dels frescos de la Catedral de València, recentment oberts al públic.

- ANGLÉS (professores: Mª Jose Martinez i Mª José Calabuig)
- ÀRAB (professora: Asmae Alaoui)
- CERÀMICA (professora Joaquina Soler)
- DISSENY GRÀFIC I PUBLICITAT (professora: Montse Ortolá)
- FRANCÉS (professora: Mari Pau Pastor)
- INFORMÀTICA (professor: César Torró)
(cursos de: sistema operatiu, tractaments de textos, fulls de càlcul, Internet,
edició d’imatge digital, etc).

L’intercanvi amb el Centre de Formació de Persones adultes de Mark, que enguany s’ha fet
per segona vegada, cal destacar-lo per la millora en els objectius assolits –ací i allí-. S’ha
col·laborat novament amb la caravana de solidaritat que organitza l’Associació d’Amics del
Poble Saharauí, per arreplegar arròs, sucre i oli. Hem cregut important la participació del
Centre en la campanya de revitalització social i comercial del centre històric de la ciutat,
amb l’activitat: “Ontinyent mai vist”.
Però volem sobretot fer esment de les noves tecnologies, perquè el Centre ha invertit molt
en la instal·lació del sistema Wiffi (connexió a Internet sense fils); el canó, els bafles i la pantalla en l’aula multiusos; la dotació de nous programes informàtics d’autoaprenentatge al
CAL, etc. El CAL s’ha consolidat com un referent comarcal pel que fa a l’autoaprenentatge i
ha facilitat que més de 300 alumnes hagen pogut dedicar més d’un miler d’hores a aquest
tipus de formació, cada vegada més necessari.

- PATRONATGE (professora: Conxa Ballester)

Tallers que es faran a l’extensió de Sant Rafel:

- DANSA ORIENTAL (professora: Xaro Martín)
- DANSA VALENCIANA (professora: Cecília Calabuig)
- BALLS DE SALÓ (professor: Ricardo Belda)

Per tant, el centre acompleix una funció social evident i porta endavant els Programes de 1r i
2n Cicle, de JQCV, d’espanyol per a estrangers, d’anglés, de ceràmica... i tota l’oferta de
tallers de No Reglat. Aquesta oferta s’hi manté totalment per al curs vinent i a més
s’augmenten els tallers nous i s’augmenten els grups dels que ja hi ha. En les pàgines següents podreu veure tota l’oferta. Ací només volia agrair-li-la a la Presidenta de l‘Associació,
Elena Beneyto, perquè ha estat ella i el seu equip de la Junta directiva qui ha fet possible tot
el desplegament de tallers per al curs 2007-2008. Elena ha fet seua la màxima de Fuster sobre el concepte cultural: “corregir i augmentar, això és la cultura”.
Sols ens resta desitjar-vos un bon estiu i que retorneu amb energies renovades per encarar
amb força el curs vinent! L’oferta està feta. La decisió és vostra.

MATRÍCULA
CURS 2007-2008

MATRÍCULA
CURS 2007-2008
del 10 al 21 de setembre

del 9 al 20 de juliol
- Ensenyament Reglat (1r i 2n Cicle)
- Ensenyament Reglat (1r i 2n Cicle)
- Accés a la Universitat per a majors de 25 anys
- Accés a la Universitat per a majors de 25 anys
- Cursos de Valencià:
- Cursos de Valencià:
- Valencià per a immigrants (Oral)
- Elemental
- Mitjà
- Superior

- Valencià per a immigrants (Oral)
- Elemental
- Mitjà
- Superior
- Espanyol per a estrangers
- Ensenyament no Reglat (tots els tallers)

HORARI DE MATRÍCULA:
- MATÍ: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
- VESPRADA: de dilluns a dijous, de 18 a 21 h

HORARI DE MATRÍCULA:
- MATÍ: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
- VESPRADA: de dilluns a dijous, de 18 a 21 h

