I Congrés d' Innovació i Gestió Avançada en
la Formació per a l'Ocupació
La Càtedra INNOVA SERVEF-UV organitzà a l'Aula Magna de La Nau de la Universitat de
València, els dies 2 i 3 d'octubre de 2017, el seu primer event acadèmic internacional en
l'àrea de coneixements de la formació per a l'ocupació.

Quina FP volem per a la Comunitat
Valenciana?
Els dies 10 i 11 de novembre va tindre lloc a
Altea (Alacant) el Simposi "Repensem l'FP",
on els membres de la comunitat educativa que
formen la fp, entre ells el CIPFP de Catarroja,
van donar a conéixer les seues opinions i
propostes de millora per a la Formació
Professional.

Projecte europeu ERASMUS + RISE
En la formació professional fan falta nous
enfocaments d'aprenentatge, fan falta nous
enfocaments d'aprenentatge, on els estudiants
reben una educació emprenedora feta a mida
amb la finalitat d'augmentar la seua creativitat i
confiança, així com augmentar les seues
possibilitats d'aconseguir un treball o
considerar l'autoocupació com una opció per al futur.

Projecte europeu EUROJOINER
El projecte Eurojoiner, desenvolupat entre
2015 I 2017 en el marc del programa
Erasmus+, té com a objectiu ohtenir una
certificació europea per al perfil de Fuster
d'estr uctura de Fusta, amb la finalitat de
facilitar i promoure la mobilitat d'aquests
treballadors en el context europeu.

CVSKills 2017
El Centre Integrat Públic de Formació
Professional de Catarroja va participar en
els Campionats Skills de la Comunitat
Valenciana que es van celebrar en el
Pavelló de la Institució Firal d'Alacant del 27
al 30 de novembre i l'1 de desembre de
2017.
El "CVskills 2017" c o m p t à a m b l a
participació de 212 alumnes d'un centenar
de centres educatius valencians, en 26
modalitats de Formació Professional. Els
alumnes participants del CIPFP de Catarroja
van ser: Rafa Gómez (llanterneria i
calefacció), David Pascual (refrigeració),
Ramón Pruñonosa (ebanisteria) y Daniel
Pérez ( f u s t e r i a ) . C o m a p r o f e s s o r s
entrenadors i experts docents: Óscar
López, Javier Ferrer, Abel Verdejo i
Francisco Ibáñez.

Profemadera
Més d'un centenar d'estudiants de madera i
moble participen en el concurs per a
disenyar l'estand de Profemadera e n
FIMMAMaderalia2018. El nostre centre,
CIPFP de Catarroja, participa amb dos
equips d'alumnes del Grau Superior de
disseny i moblament. L'equip de Francisco
Aparici i l'equip de Paco Gradoli.

I Congrés d’Innovació i Gestió Avançada en
la Formació per a l’Ocupació
La Càtedra INNOVA SERVEF-UV va tindre lloc en el Aula Magna de La Nau de la Universitat
de València, els dies 2 y 3 d'octubre de 2017, primer event acadèmic internacional en l'àrea
de coneixements de la formació per a l'ocupació. Amb l’objectiu de posar en comú, compartir i
discutir experiències en l’àmbit de la formació per a l’ocupació i la gestió innovadora. Va reunir
a professionals dels Centres de Formació del SERVEF, a a tècnics municipals i a
representants d’empreses privades i investigadors.
Comptà amb la participació de l' Agenzia del
Lavoro i l'Universitat de Trento (Italia). La
presència de la qual fructificà a més en la
signatura d’un acord de colꞏlaboració entre les
agències d’ocupació italiana i valenciana.
Ponències, tallers i una taula taula redona en
la qual es treballà l’avaluació de l’impacte de
les polítiques actives d’ocupació en la Comunitat Valenciana junt amb la presentació de les
directrius del SERVEF per a l’elaboració de les Cartes de Servei en els Centres de
Formació, van ser altres de les activitats.
Abans de la cloenda, va tindre lloc la presentació de l’Observatori INNOVA, El CIPF de
Catarroja fou guardonat amb el premi "Bones pràctiques a la gestió de la formació per
a l'ocupació" q u e v a a r r e p l e g a r e l s e n y o r R a f a e l N a v a r r o Q u i l i s , d i r e c t o r d e l
centro. Altres guardonats van ser CRNFP Paterna (Bones Pràctiques en Continguts de
Formació per a l’Ocupació) i CSF Castelló (Bones Pràctiques en Processos de Formació per a
l’Ocupació).

Quina FP volem per a la Comunitat
Valenciana?
Els dies 10 i 11 de novembre va tindre lloc a Altea (Alacant) el Simposi "Repensem l'FP", on
els membres de la comunitat educativa que formen la fp, entre ells el CIPFP de Catarroja,
van donar a conéixer les seues opinions i propostes de millora per a la Formació Professional.
A partir dels objectius de l’Europa 2020 i dels
deu eixos del Decàleg del Consell Escolar
valencià , la Direcció General de Formació
Professional i ensenyaments de Règim
Especial de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport es planteja en
quin punt es troba actualment la formació
professional de la Comunitat Valenciana per tal d’establir propostes de polítiques per
aconseguir els objectius dels quals es parteix, mitjançant l’arreplega de dades d’experts i de la
ciutadania, la posterior anàlisi i l’elaboració de conclusions.

Projecte europeu ERASMUS + RISE
En la formació professional fan falta nous enfocaments d'aprenentatge, fan falta nous
enfocaments d'aprenentatge, on els estudiants reben una educació emprenedora feta a mida
amb la finalitat d'augmentar la seua creativitat i confiança, així com augmentar les seues
possibilitats d'aconseguir un treball o considerar l'autoocupació com una opció per al futur.
A la vegada, fan falta tècniques per a crear
empreses de ràpid creixement en una societat
tan accelerada com la nostra, a fi d'evitar el
fracàs i tenir èxit a curt termini. L'objectiu
d'aquest projeccte és la creació de Centres
d'Innovació regionals a les escoles.
Sis intitucions de tres països europeus (
Alemanya, Eslovènia i Espanya) formen part del consorci del projecte. Cada país soci està
representat per una escola i per una institució del sector privat o públic que actua com a
promotor. Com a resultat, es crearan Centres regionals d'innovació i s'establiran com a part
de la formació professional als països socis, on els estudiants podran gestionar i
desenvolupar competències empresarials i socials, així com augmentar la seua ocupabilitat
mentre ho fan.

Projecte europeu EUROJOINER
El projecte Eurojoiner, desenvolupat entre 2015 I 2017 en el marc del programa Erasmus+,
té com a objectiu ohtenir una certificació europea per al perfil de Fuster d'estr uctura de
Fusta, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat d'aquests treballadors en el context
europeu.
r a definir aquest perfil es consideren les
competències i habilitats en cadascú dels
països representats en l'associació (AIDIMME
-‐ Espanya, Amledo & Co AB -‐ Suècia,
CIPFP -‐ Catarroja -‐ Espanya, CFPIMM -‐
Portugal, HMC -‐ Païses Baixos Organitzar
Sanayi Bolgesi Mesleki ve Teknik Egitim
Merkezi -‐ Turquia i Woodwize – Bèlgica).
Els objetius son: Elaborar el perfil europeu del fuster amb la definició de les activitats,
coneixement I habilitats. Elaborar mater material de capacitació en format e -‐ learnin g que
reunisca les competencies definides. Disenyar i desenvolupar un sistema d'autoavaluació que
determine si un treballado r o est udiant té les competències necessàries per a aquest perfil
professional.
Els resultats son: Qualificació europea de Fuster d'estructures de Fusta de Nivell 1. Curs de
capacitació en format e -‐ learning, integrats els següents passos: definició d'objectius
d'aprenentatge, desenvolupament de continguts, traducció a l' anglés, inserció en la
plataforma Moodle i prova pilot. Proporcionar una ferramenta d' autoavalu ació en línea per al
perfil de fuster.
Durant els dies 20 i 21 de novembre va tindre lloc la presentació del projecte eurojoiner en
Porto (Portugal) . Com a representants del centre van acudir el senyor Rafael Navarro Quilis,
director del Cipfp, el senyor Guillermo Blasco Rius i el senyor Carlos Sáez.
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