JORNADA TÈCNICA
JornadaTécnica: Polit d'Acer Inoxidable en col·laboració amb Comercial Jogar S.L distribuïdor de CIBO, lideres materials tractament de superfícies.
Alumnes de Certificat de Professionalitat en Soldadura elèctrode revestit i Tig.

CURS CEFIRE
El curs Cefire “Aerotermia, la solució integral i eficient per a climatització, calefacció i ACS”; va ser impartit pel docent
del CIFPP Catarroja Joan Llopis en les instal·lacions del nostre centre la passada setmana.

Es tracta d'un curs per a docents destinat a proporcionar les ferramentes necessàries per a conéixer i dimensionar
instal·lacions per aerotermia domèstiques, donant així resposta a la creixent demanda del mercat de poder realitzar
totes les instal·lacions tèrmiques d'una vivenda amb esta tecnologia.

MICHI
El curt "Michi, el donyet del bosc", realitzat per alumnes de 2n Fp Bàsica de Fusta i Moble, gana el 2n Concurs Escolar
de Curtmetratges de Catarroja, en la categoria "Aula de Cicles Formatius".
L'objectiu d'esta iniciativa és promoure i difondre la cultura cinematogràfica entre els escolars amb la realització de
curts on es mostren les seues inquietuds mediambientals. Van participar en ell escolars d'Educació Infantil (2n cicle),
de Primària, d'ESO, de Batxillerat i de Cicles Formatius matriculats en centres educatius públics i concertats de Catarroja.
L'entrega de premis va tindre lloc en la TAC de Catarroja.

JORNADA DEL NOU SERVEF
El CIPFP Catarroja participa en la Jornada del NouServef: "El futur del treball a la Comunitat Valenciana".
Esperant Els Robots
Reptets i oportunitats que ja estan ací.

PROJECTE RISE ERAMUS +
The partners start the social entrepreneurship training in the Wilhelm Wagenfeld school in Bremen

MUNTATGE DE TORRE
Muntatge de torre de zelosia en 2 trams. 1 tram horitzontal i un altre vertical. Sobre la torre, s'ha instal·lat un interruptor
de mitja tensió (20 kV) de tall a l'aire.
Davall de l'interruptor, s'han instal·lat bases portafusibles tipus cut out, de la mateixa tensió. La línia d'eixida dels fusibles alimenta una cel·la compacta motoritzada de companyia, semblant a què utilitza Iberdrola en els seus centres de
transformació. Esta cel·la alimenta a un sistema de 3 cel·les simulant un centre de transformació d'abonat. Una de les
3 cel·les és de línia, l'altra de protecció per mitjà de fusibles, i l'altra de mesura indirecta. A l'eixida de la cel·la de
mesura es connecta el transformador didàctic, de relació de transformació 1:1, finalitzant en este punt tot el muntatge
didàctic de mitja tensió.

ALUMNES FUSTERIA
Un gran treball!! Els Alumnes de 1° F.P. Bàsica Fusteria arrepleguen el resultat del seu últim Projecte.
Consolidades importants bases i valors per al següent pas, aconseguir el Grau Mitjà.

TROBADA CENTRES INNOVADORS
Arranca la 4° Trobada de Centres Innovadors de la Comunitat Valenciana.
INNOVAR Com i Per qué?. Projectes d'Innovació Educativa, Identitat Digital. Contagiar i demostrar resultats
d'innovació al professorat.

WOODUAL ERAMUS +
PROJECTE WOODUAL ERASMUS +
Durant els passats dies 20 i 21 de Juny, dins del projecte Woodual, en el qual el nostre Centre col·labora, dos professors del Departament de Fusta i Moble, han visitat una sèrie de Centres de Formació Professional de la dita especialitat. Els centres dependents de la Federació de Fabricants de Mobles de Fusta (Federlegno) , del consell regional de
la Llombardia i de la Fundació Enaip de Cantú (Província de Com) , coincidixen en una base formativa a nivell nacional
de tres anys i amb una formació especifica que pot arribar a tres anys més. Els contactes han servit per a establir relacions a nivell d'intercanvi d'alumnes en practiques en empreses, així com els punts d'interés comú per a l'elaboració i
participació en pròxims projectes europeus.
.

CESSIÓ D'EQUIPS
El Servici Tècnic Oficial Saunierduval-Vaillant València col·labora amb el CIPFP Catarroja cedint dos equips: Geotèrmia i Bomba de calor ACS des del seu centre de formació al Departament d'Instal·lació i Manteniment .

