
Programa 
de actividades
XXIV SEMANA CULTURAL

Regidoria 
d’Educació

CFPA
Paiporta

Associació 
d’Alumnes 

CFPA

setmana

cultural
23 al 27 de maig

23 de mayo lunes

19.00 h · Museu de la Rajoleria

Inauguración de la exposición 
de los trabajos realizados por el 
alumnado de los diferentes talleres 
organizados por el CFPA. 

24 de mayo martes

10.00 h · IVAM

Visita al IVAM 
Salida a las 9.15 desde la estación de 
metro de Paiporta.
Es necesaria inscripción previa.
Plazas limitadas.

16.30 h · CFPA

Torneo de parchís 
Es necesaria inscripción previa.

19.00 h · CFPA

III Muestra Gastronómica 
Intercultural
Degustación de platos típicos de los 
países de procedencia del alumnado 
del CFPA.
Es necesaria inscripción previa.

25 de mayo miercoles

8.00 h · Auditori municipal

Visita cultural a la localidad de 
Mutxamel
Salida en autobús desde el Auditorio 
municipal.
Es necesaria inscripción previa.
Plazas limitadas.

26 de mayo jueves

10.00 h · València Club de Cuina 
Sana

Taller de cocina en las 
instalaciones de 
“València Club de Cuina Sana”
plaza de Sant Felip Neri, 6 . 
Salida a las 9.00 desde la estación del 
metro de Paiporta. La actividad es 
gratuita, pero es necesaria inscripción 
previa. Plazas limitadas.

27 de mayo viernes

21.00 h · Xalet de Català

Cena de clausura en los jardines 
del Xalet de Català
con la actuación de Paco Enlaluna y su 
espectáculo “Besarse de risa”.
La actividad es gratuita pero es 
necesaria inscripción a la cena para la 
entrega de tickets. Plazas limitadas.



23 de maig dilluns

19.00 h · Museu de la Rajoleria

Inauguració de l'exposició 
dels treballs realitzats per l'alumnat dels 
diferents tallers organitzats pel CFPA. 

24 de maig dimarts

10.00 h · IVAM

Visita a l'IVAM 
Eixida a les 9.15 des de l'estació de 
metro de Paiporta. 
És necessària inscripció prèvia. 
Places limitades.

16.30 h · CFPA

Torneig de parxís 
És necessària inscripció prèvia.

19.00 h · CFPA

III Mostra Gastronòmica 
Intercultural
Degustació de plats típics dels països 
de procedència de l'alumnat del CFPA.
És necessària inscripció prèvia.

25 de maig dimecres

8.00 h · Auditori municipal

Visita cultural a la localitat de 
Mutxamel
Eixida amb autobús des de l'Auditori 
municipal.
És necessària inscripció prèvia. 
Places limitades.

26 de maig dijous

10.00 h · València Club de Cuina 
Sana

Taller de cuina en les 
instal·lacions de 
“València Club de Cuina Sana”
plaça de Sant Felip Neri, 6 b. 
Eixida a les 9.00 des de l'estació del 
metro de Paiporta. L'activitat és 
gratuïta, però és necessària inscripció 
prèvia. Places limitades.

27 de maig divendres

21.00 h · Xalet de Català

Sopar de clausura als jardins del 
Xalet de Català
amb l'actuació de Paco Enlaluna i el seu 
espectacle “Besar-se de riure”. 
L'activitat és gratuïta però és 
necessària inscripció al sopar per al 
lliurament de tiquets. Places limitades.
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