CURS
Finalitza en el CIPFP Catarroja El Curs per a Formació del Professorat: “Gestió del muntatge de Parcs Eólics” impartit
per IGNACIO GARCÍA professor de FP Energies Renovables del centre.

REPENSEM L’FP
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va presentar junt amb Dualiza Bankia l'informe del Consell
Escolar Valencià "Repensem L'FP".
El document remarca la importància de la coordinació entre empresa i centre; la implicació i motivació del professorat,
així com l'articulació d'una xarxa d'empreses compartida pels centres per a poder realitzar una sèrie de propostes que
permeta continuar augmentant el percentatge d'empleats que les empreses contracten provinents d'estudiants de FP.
Pretén a més oferir una reflexió profunda sobre les necessitats de la Formació Professional en la Comunitat Valenciana com a agent dinamitzador de l'economia local i com a element de cohesió social. Planteja també la importància de
formar als orientadors quant a qualificacions professionals i famílies professionals, per a poder orientar l'alumnat.
El document recomana, finalment, dissenyar un perfil d'orientació laboral i professional que puga oferir una orientació
professional completa.

CONDUCCIÓ VEHICLES PESATS DE TRANSPORT
DE MERCADERIES PER CARRETERA
Este mes de juliol va començar el Certificat de Professionalitat "Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera" TMVI0208.
Competències: Realitzar la conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera de manera
segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes i aplicant la reglamentació vigent i normativa en
matèria de salut, seguretat viària i mediambiental, així mateix supervisant i/o realitzant les operacions de càrrega, descàrrega i manipulació de mercaderies d'acord amb procediments definits.
Família Professional: Transport i Manteniment de Vehicles
Àrea professional: Conducció de vehicles per carretera
Nivell de qualificació professional: 2

CONVENI AMB L’EMPRESA FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A
Firmat un nou conveni en FP Dual amb l'Empresa FULTON SERVICIS INTEGRALS S.A. per al Cicle Grau Superior
d'Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica.

IV SIMPOSI DE DOCENTS D'ESENRED
Del 2 al 4 de juliol es va celebrar el IV Simposi de Docents d'ESenRED amb la col·laboració del Centre Nacional d'Educació Ambiental CENEAM en Valsaín (Segòvia).
La trobada va reunir a 68 professors i 32 tècnics d'11 xarxes autonòmiques que, durant estos tres dies, van intercanviar experiències i projectes ambientals dels seus centres educatius i van debatre sobre "L' integració curricular de
l'educació ambiental", tema triat enguany com a eix de la trobada. Ignacio García professor del CIPFP Catarroja va
exposar les experiències i els projectes que s'han desenrotllat en el centre relacionats medi ambient.
Tots els assistents tenen en comú que estan treballant la sostenibilitat escolar des del programa CEHS, que perseguix
incorporar l'educació ambiental en la vida quotidiana de tots els centres que impartixen les ensenyances d'Educació
Primària i/o Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, donant un protagonisme i un un paper essencial a l'alumnat.

3ER MEETING MIMWOOD PROJECT
Durant els dies 3 i 4 de juliol es va celebrar la trobada del 3er Meeting MiMwood Project.
La reunió va tindre lloc en Letterfrack (Irlanda) .
Es va revisar la base dades de materials innovadors per a la indústria de fusta.

ENCONTRE
El CIPFP Catarroja va assistir els dies 4 i 5 de juliol al XX Trobada de Mecanitzat: “La Fàbrica Virtual, La Indústria del
Futuro.”
La convocatòria d'empreses tractoras i pimes del mecanitzat, davall l'objectiu comú: Incrementar la competitivitat de la
xarxa de subcontractació del mecanitzat, va tindre lloc en el parc tecnològic de Paterna.

EDUCANT PER A LA SOSTENIBILITAT
El CIPFP Catarroja va assistir el passat 6 de juliol al trobada "Educant per a la sostenibilitat" organitzada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en col·laboració amb la Universitat de
València.
L'objectiu d'esta trobada és abordar, a través de diferents ponències i tallers, temes relacionats amb l'educació per al
desenvolupament sostenible com a instrument clau per a la ciutadania global.
Construir espais formatius sobre motodologías i continguts rellevants, així com ferramentes de treball en matèria
d'educació per a la sostenibilitat la ciutadania global, com a element transformats de la societat amb l'objectiu de crear
un món més sostenible, dotant de coneixements, valors, habilitats i actituds a les persones que són les que han de
convertir-se en agents del canvi.
Dins de les activitats programades, cal destacar la conferència final a càrrec d'Adela Cortina, catedràtica.

MENJAR DE GERMANDAT
Menjar de germandat amb “torrà” i
paella valenciana en el centre amb
tots els integrants, administració,
neteja, direcció, claustre, tècnics.

PROJECTOS EUROPEUS ERASMUS+
Va concloure la Primera jornada de difusió dels projectes europeus Erasmus+.
Experts de 8 centres educatius i altres entitats es van reunir en l'Auditorioa de Paiporta. La primera jornada Erasmus
+ : “Experiencias de la Comunitat Valenciana”; que va congregar a més de 220 persones va ser organitzada pel Cefire
de València i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en col·laboració amb la Regidoria d'Educació de
Paiporta.
L'objectiu de l'esdeveniment és donar a conéixer els projectes europeus que s'estan desenrotllant en els centres del
nostre territori i compartir experiències d'èxit.
Guillermo Blasco, responsable de projectes internacionals del CIPFP Catarroja, va contribuir amb la presentació del
projecte KA102 “Ability to date”: 44 mobilitats de professors, tècnics i alumnes.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT “OPERACIONS AUXILIARS
EN TAPISSAT DE MOBILIARI I MURAL”
Ha començat el certificat de professionalitat PROFESSIONALITAT “OPERACIONS AUXILIARS ENTAPISSAT DE MOBILIARI I MURAL”. TCPF0209. Nivell 1.
Competència general: Desguarnir, preparar, acoblar i muntar entapissats de mobiliari i mural, aplicant les tècniques i
procediments requerits en cada procés, de forma autònoma i si és el cas, davall la supervisió d'un responsable, aconseguint articles amb la qualitat requerida en condicions de seguretat i respecte mediambiental, en els terminis previstos.
Ocupacions i llocs de treball rellevants:
Tapisser de mobles.
Tapisser artesanal, en general.
Tapisser de vehicles.
Entelador.

LA CÀTEDRA INNOVA SERVEF-UV CELEBRA EL SEXT INNOTALK
La Càtedra INNOVA SERVEF-UV va celebrar el passat 14 de juliol el seu sext Innotalk amb els directors dels centres
de formació del SERVEF de la Comunitat Valenciana. L'objectiu d'esta trobada és impulsar la qualitat i la innovació
dins dels centres propis de formació del SERVEF, contribuint a la formació, el desenrotllament i la millora contínua de
l'estratègia valenciana de formació per a l'ocupació.
En la sessió de treball, es van analitzar els servicis prestats per estos centres i es van assentar les bases per a
l'establiment d'unes directrius comunes. La iniciativa s'emmarca dins de la línia d'innovació oberta que desenrotlla la
Càtedra Innova.
A més, es dió a conéixer l'Observatori de bones pràctiques com a ferramenta per a la millora dels servicis prestats i la
web de la càtedra INNOVA SERVEF- UV.

PRÀCTIQUES D'ALUMNES EN EMPRESES SUD D'ALEMANYA.
El passat dia 20 de Julio, quatre alumnes del Cicle de Grau Mitjà de Fusta i Moble (tres alumnes) , van finalitzar la seua
estada en practiques d'un mes en empreses del Sud d'Alemanya.
L'estada d'un mes ha estat finaciada per mitjà del Projecte Europeu Ability To Date, que desenrotlla el CIPPF Catarroja
i amb la claboracion del Centre Gewrbeschule de Schopfheim. Els alumnes han pogut practicar en situació real sobre
matèries de fabricacio nde finestres i portes de fusta i la realització i instal·lació de mobles. El grau de satisfacion de
loss alumnes hasido ui alt, per l'acollida en els centres de treball, així com per la col·laboració de professors i empresaris. El Centre espera repetir l'experiència amb altres alumnes, ja que el Projecte Ability to Date, compta amb mes
beques de formació en l'estranger.

VISITA PARQUE DE ES MIÀ Y SFV DE SON SALAMÓ. MENORCA
Nacho García professor delCIPFP Catarroja col·labora en un estudi sobre energia eòlica per a la transició energètica
en el parc d'És Mià i SFV de Són Salamó de Menorca.
Esta col·laboració està dins del conveni entre Consell Insular i el CEU-@itenergia

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT “OPERACIONS DE FORMIGÓ I
OPERACIONS AUXILIARS D'OBRA DE FÀBRIQUES I COBERTES”
Este mes han començat en el CIPFP Catarroja dos nous certificats de professionalitat del Servef.
OPERACIONS DE FORMIGÓ. EOCH0108. NIVELL 1.
Família professional: Edificació i obra civil
Àrea professional: Estructures
Competència general: Posar en obra formigons (fonamentacions, elements estructurals, soleres i paviments) , participar en les operacions prèvies i posteriors al formigonat i realitzar labors auxiliars en altres talls d'obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establides en matèria de seguretat i salut.
OPERACIONS AUXILIARS D'OBRA DE FÀBRIQUES I COBERTES. EOCB0208. NIVELL 1.
Família professional: Edificació i obra civil
Àrea professional: Obra i acabats
Competència general: Alçar murs i particions de rajola i bloc per a revestir, construir i col·locar elements del suport de
cobertura en obres de cobertes, i realitzar labors auxiliars en talls d'obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i
les prescripcions establides en matèria de seguretat i salut.

