RISE ERASMUS +
Es va realitzar la presentació de resultats i el meeting final Erasmus + Rise en la Universitat de Bremen, Alemanya.

III EDICIÓ DE FEM FUTUR FP
El passat 19 de juny es va celebrar en el CIPFP Mislata la III Edició de Fem Futur FP, idea de Secot València amb el suport
de Caixa Popular on pariticipá CIPFP Catarroja.
A la final van arribar cinc projectes i els premiats van ser: Primer premi: projecte EQUIFE, autors Joana Tomás i Rubén
Vila del FP Tirant lo Blanc de Gandia.
Segon premi: projecte ESTETIC JOB, autora Cristina Mora del FP Ciutat de l'Aprenent de València.
Tercer premi: projecte NEED YOO, autora Julia Gabriela Tabacaru del FP Ciutat de l'Aprenent de València.
Quart premi els centres amb més projectes a la final: FP Tirant lo Blanc de Gandia i Ciutat de l'Aprenent de València. I quint
premi al centre l'alumne de la qual va obtindre el primer premi, el FP Tirant lo Blanc de Gandia.
El procés ha sigut llarg i nou. Els alumnes inscrits van rebre tutories a través de píndoles en el núvol i van ser assistits per
un senior de Secot València a través de wasap, skipe o correu electrònic.

En esta edició van participar els Centres de FP:
Vicente Blasco Ibáñez, Ciutat de l'Aprenent i
Misericòrdia de València, Joan Fuster de Sueca,
Tirant lo Blanc de Gandia, la Costera de Xàtiva,
Ramón Muntaner de Xirivella, Catarroja i Mislata.
Un total de 80 alumnes que van presentar huitanta projectes.

CURSOS ANGLÉS
Este mes de juny van començar les classes dels cursos Anglés A2 i
Anglés B2 en CIPFP Catarroja. Este programa formatiu proporcionarà als
alumnes la formació i l'aprenentatge, sent capaç de comprendre,
expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requerisquen comprendre i produir textos breus,
en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes
bàsics concrets de temes generals i que continguen expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. Este programa formatiu proporcionarà als
alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària
perquè puguen presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2
i nivell B2, respectivament, del Marco Comú Europeu de Referència per a
les Llengües (MCERL)

EINER’19
El CIPFP Catarroja participa en el “II Congrés Internacional d'Enginyeria Energètica” on el departament
d'Energia i Aigua del nostre centre exposarà la ponència
“Objectiu 2030 la descarbonització de Menorca”.
El Congrés, organitzat per l'AEE Spain Chapter, se celebra a Madrid i en ell s'exploren totes les àrees del camp
de l'enginyeria energètica per a ajudar els usuaris
d'energia comercial, industrial i institucional, a establir un
camí clar i òptim cap a l'optimització de les instal·lacions
i la sostenibilitat.

Professors del cicle Energies Renovables de
CIPFP Catarroja assistixen al Congrés Autoconsum de Renovables per a després traslladar les
novetats del sector als seus alumnes FP i formar
millors tècnics en renovables.
Avancem les modalitats d'autoconsum de la
nova versió de la guia de l'IDAE.

TALLERS MODA SOSTENIBLE
Al llarg del mes de maig el Departament d'Orientació
del nostre centre ha organizat diversos TALLERS
DE MODA SOSTENIBLE en els quals ha participat
alumnat dels diferents nivells formatius: Grau Superior, Grau Mitjà i FP Bàsica.
Aquests interessants tallers han estat impartits per
l'experta Àngels Biosca i han sigut finançats per la
Regidoria de Medi Ambient de l' Ajuntament de Catarroja.

Ens han ajudat a reflexionar sobre l'orige, la composició i el procés de producció de la roba que comprem, així com la seua repercusió en el canvi climàtic
i en les condicions de vida de les persones que la
fabriquen, majoritàriament, dones i xiquetes.
A més, hem vist què podem fer en el dia a dia per
reduir el nostre impacte ecològic en aquest tema i
contribuir a un món socialment més just.

TALLERS CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
El Departament d'Orientació del nostre centre ha organizat dos tallers sobre EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA en els
quals ha participat alumnat dels cicles formatius de Grau Mitjà i d'FP Bàsica.
Aquests interessants tallers han estat impartits per l'expert José Antonio Palomares i han sigut finançats per la Regidoria
de Medi Ambient de l'Ajuntament de Catarroja.
Ens han ajudat a conéixer el procés de potabilització de l'aigua que consumim i a valorar aquesta substància imprescindible per a la vida de les persones i del Planeta que, a més, és un bé escàs. Així mateix, hem vist els beneficis, en termes
de sostenibilitat i ecologia però també econòmics, que té optar per l'aigua de l'aixeta, en lloc de l'aigua embotellada.

ESCOLETA
Projecte en col·laboració amb una escoleta infantil realitzat per alumnes de
2° FP Bàsica Fusteria de CIPFP Catarroja

ENTAPISSAT DE MOBILIARI I MURAL
OPERACIONS AUXILIARS D'ENTAPISSAT DE MOBILIARI I MURAL (TCPF0209) .
Treballs del curs d'entapissat, recuperant mobles i programant activitats per a la seua restauració.
El curs té una duranción total de 240 hores i 80 hores de Mòdul de formació pràctica en centres de treball.

