PROGRAMA “LUZ DE CRUCE”
En el programa Llum d'Encreuament, de la Cadena COPE, el periodista Nacho Més, va entrevistar a Nacho García,
professor del CIPFP Catarroja.
Van comentar l'èxit de les Jornades d'Energies renovables celebrades durant els dies 27 i 28 de març i el paper de les
noves tecnologies en la Mobilitat Sostenible i els nous models educatius.

FP RISE ERASMUS +
El nostre equip d'alumnes i professors del projecte
d'emprenedoria en l'FP *RISE Erasmus +, es troben en
Trieste (Itàlia).
Allí assisteixen al meeting juntament amb els nostres partners alemanys i eslovens.

JORNADA TÈCNICA BOSCH
El dimarts 2 d'abril es va realitzar una jornada tècnica en el centre.
En la jornada Bosch va fer demostracions de diferents productes als nostres alumnes.

CANVI CLIMÀTIC
El 16 d'abril el CIPFP Catarroja invita els alumnes de la
primària de Catarroja a descobrir les Energies Renovables. És
moment d'actuar contra el Canvi Climàtic conscienciant als
més xicotets des de les aules.

JORNADA "OPORTUNITATS DE LES ENERGIES RENOVABLES
EN L’ENTORN RURAL"
El passat 11 d'abril CIPFP Catarroja va assistir a la Jornada "Oportunitats de les energies renovables en l'entorn rural".
Va estar organitzada pel departament d'electricitat que integra el cicle superior de tècnic d'energies renovables IES Alt
Palància en col·laboració amb l'ajuntament de Sogorb.

Una jornada orientada a instal·ladors, professionals del sector i
públic en general va tindre com a temàtiques clau del debat
l'autoconsum, ajudes públiques, normativa, tecnologia, xarxes
de calor, plantes col·lectives, comunitats d'energia i blockchain.
Va comptar amb la presència dels agents més rellevants del sector de la Comunitat Valenciana.

FIRA DEL MOBLE DE MILÀ
Professors del Departament de Fusta i Moble, van visitar la Fira del Moble de Milà que es va desenvolupar des del 9
al 14 d'abril.
El Salone Internazionale del Mobile presenta juntament amb el Salone Internazionale del Complement d'Arredo noves
propostes per a la decoració de la casa reconegudes a nivell mundial.
Aquest saló, dirigit especialment als professionals del sector va permetre als nostres professors conéixer les novetats
en disseny i materials de mobiliari.

MIMWOOD
Reunió de partners (CIPFP Catarroja, AIDIMME, Federlegno, GMITOfficial,woodwize, wood.be, CFPIMMM) del projecte EUErasmusPlus en Federlegno (Milà).
Està reunió té per objectiu finalitzar i presentar el projecte MiMwood.

PREMIS EXTRAORDINARIS FP 2017-2018 GVA
Amparo Casañ Pons alumna d'energia i aigua de *CIPFP Catarroja premiada amb els Premis Extraordinaris de Formació Professional 2017-2018 de la Generalitat Valenciana. Enhorabona!

II CICLE DE JORNADES SOBRE ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
CIPFP Catarroja va assistir a la clausura del "II Cicle de Jornades sobre energia i canvi climàtic" organitzades per FEMEVAL, ASELEC i ITE juntament amb el Servei de Medi Ambient de la Diputació de València.
L'objectiu d'aquestes jornades és informar sobre l'actualitat normativa, ajudes i perspectives econòmiques sobre la
mobilitat sostenible elèctrica,la gestió d'eficiència energètica i l'autoconsum.
La sessió de clausura es va celebrar en el MuVIM de València. La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó,
i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, van ser els encarregats encarregaran d'obrir i concloure aquesta última
sessió. Va estar present també Sr. Joan Groizard, Director d'Energies Renovables i Mercats elèctrics del IDAE qui va
identificar el moment actual com a fonamental per a la transició energètica.
Els representants i ponents de les taules: Sr. Carlos Sánchez , Secretari de ASELEC, Sr. Juanjo Català, Relacions
externa de ASELEC, Dª Neus Pitarch, Enginyera del ITE, Sr. Ignacio Casado, Relacions Institucionals del ITE, van
concloure la gran oportunitat que generen les polítiques energètiques europees i nacionals per al desenvolupament
d'un nou model energètic més eficient i sostenible. Els nous models de generació d'energia , els avanços en els sistemes d'emmagatzematge energètic i les tecnologies V2G, posicionen l'Autoconsum i la Mobilitat Elèctrica com a peces
fonamentals per a la Transició Energètica.
Aquesta activitat ha passat per les localitats de l'Eliana, Albalat dels Sorells, Utiel, Carcaixent, Vallada i Potries.

