"OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA. FMEE0108"
L'alumnat del certificat de professionalitat "OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA. FMEE0108"
amb contracte de formació per a l'ocupació, FPDUAL, completen la seua formació i s'incorporen demà a l'empresa.
Aquest certificat de Nivell 1 té una duració de 450 hores.
Les seues competències generals són: Realitzar operacions bàsiques de fabricació, així com, alimentar i assistir als
processos de mecanitzat, muntatge i fosa automatitzats, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

TREBALL CLASSE
Treball realitzat en el mòdul Automatització en Fusteria i Moble de l'alumnat de 2n Grau Superior de disseny i moblament del Cipfp Catarroja.

FORMACIÓ EN SAUNIER DUVAL VALÈNCIA
Alumnat de 2n Grau Mitjà Instal·lacions de Producció de Calor i 1r Grau Superior d'Eficiència Energètica van assistir
al curs realitzat en el centre de formació Saunier Duval València.
Aerotermia
Sistemes Híbrids
Calderes de Condensació
ACS
Normativa

OPERACIONS DE LAMPISTERIA, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA.
Alumnat del certificat de professionalitat "OPERACIONS DE LAMPISTERIA, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
DOMÈSTICA. IMAI0108" treballant en el taller.
490 Hores.
COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de
materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització
d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord amb les normes establides. Qualificació
professional de referència. Unitats de competència Ocupacions o llocs de treball relacionats.

VISITA DE L'IES BERENGUER DALMAU DE CATARROJA
El dia 7 de febrer vam rebre la visita de l'alumnat de 4t d'ESO de l'IES Berenguer Dalmau de Catarroja, acompanyat
per l'orientadora i la professora de Filosofia d'aquests grups.
Els vam informar sobre què és un CIPFP, així com sobre l'oferta formativa del nostre centre i les possibilitats que els
ofereix de cara al seu futur professional. Després recorreguèrem les instal·lacions, passant pels diversos tallers on
pogueren observar de prop el que es fa en ells.

XARRADA INFORMATIVA EURES
La setmana passada va tindre lloc una xarrada informativa sobre EURES, xarxa de cooperació creada per la Comissió
Europea i els serveis públics d'ocupació de l'Espai Econòmic Europeu per facilitar la lliure circulació de persones
treballadores, en CIPFP Catarroja. Entre altres coses, proporciona informació sobre ofertes d'ocupació i condicions de
vida i treball als països comunitaris.
La xarrada va estar a càrrec d'Ignasi Talens i Escartí, conseller Eures de València, qui ens va explicar detalladament
tots els serveis que ofereix aquesta xarxa. Així mateix, ens va parlar dels països on hi ha més ofertes de treball relacionades amb els nostres sectors professionals.

REUNIÓ CONSELL SOCIAL DEL CRN
TRANSFORMACIÓ I INSTAL·LACIÓ FUSTA I SURO
El passat 8 de febrer don Rafael Navarro Quilis, director de CIPFP Catarroja, va assistir al Consell Social del CRN de
Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro.
Van acudir també representants del Govern central i d'organismes autonòmics.

TALLERS LABORATORI D'INNOVACIÓ CÀTEDRA INNOVA LABORA-UV
El passat 15 de febrer en el Laboratori d'Innovació de la Càtedra INNOVA LABORA-UV va realitzar el primer dels
tallers per a dissenyar nous serveis i productes formatius especialitzats en formació professional per a l'ocupació dins
de la programació de InnoTalks.
La jornada va comptar amb la presència de la Subdirectora General de Formació per a l'Ocupació, Rosa López i
Rafael Navarro Quilis, Director del CIPFP Catarroja,com a ponent. En la seua xarrada va exposar algunes estratègia
per a implantar programes de formació professional DUAL.

PRESENTACIÓ PLA ESTRATEGIC D'EMPRENEDORIA 2019-2023
El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent González, ha presentat
aquest dimecres en el Centre Integrat Públic de Formació Professional de Catarroja el Pla Estratègic de
l'Emprenedoria que s'implementarà entre 2019 i 2023.
El pla forma part de les línies estratègiques del Consell per a la transformació del model econòmic de la Comunitat
Valenciana. Un dels focus d'actuació serà el sistema educatiu, ja que és necessari fomentar la formació emprenedora
en les primeres etapes.

PRESENTACIÓ PLA ESTRATEGIC D'EMPRENEDORIA 2019-2023
El conseller ha ressaltat que "per primera vegada en l'àmbit de l'emprenedoria hi ha un pla transversal que coordina i
implica a tota l'administració a través de les seues polítiques d'educació, formació, ocupació o innovació, al costat de
les universitats i la resta de centres de coneixement ".

D'altra banda, Rafael Navarro Quilis, director
del centre, ha posat en valor les activitats i
ensenyaments del centre i la seua repercussió en la societat, els objectius i els assoliments aconseguits.
Per a concloure ha afegit "el futur, és del
nostre alumnat, ajudem-los a aconseguir-lo,
facilitant eines per a aconseguir-lo, els tècnics posem la formació i l'administració".

PRESENTACIÓ PLA ESTRATEGIC D'EMPRENEDORIA 2019-2023
A l'acte han acudit també, Blanca Marín Ferreiro , secretària autonòmica d'econòmica d'economia sostenible, sectors
productius i comerç; Concepción del Ruste Aguilar, Sotssecretària; Francisco Álvarez Molina, director general
d'economia, emprenedoria i cooperativisme; Marina Sánchez Costas, directora general de formació professional
d'educació; Jesús Monzó i *Cubillos, alcalde de Catarroja; Francisco Soriano, president de SECOT València
(Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial), acompanyat pel vicepresident i el vicepresident II; representants
d'Universitats i associacions empresarials.

OPERACIONS AUXILIARS D'ACABATS RÍGIDS I URBANITZACIÓ EOCB0209
L'alumnat del Certificat de Professionalitat de "Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització. EOCB0209" està
realitzant les pràctiques del mòdul MF1321_1 Paviments de formigó imprés i empedrats
Nivell 1. Hores: 320
COMPETÈNCIA GENERAL: Col·laborar en l'execució d'encintats i paviments de formigó imprés i empedrats, preparar
els suports i realitzar tractaments superficials per a revestiments amb peces rígides, i realitzar labors auxiliars en talls
d'obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establides en matèria de seguretat i salut.

IFEMA MADRID
Els alumnes del certificat de professionalitat “Operacions
auxiliars de llanterneria i calefacció-climatització doméstica.
IMAI0108” van assistir al Saló Internacional d'Aire Condicionat, Calefacció, Ventilació i Refrigeració C&R fira IFEMA de
Madrid.
Estan aprenent i coneixent totes les novetats del sector professional.
Este certificat de Nivell 1 té un total de 320 hores.
La seua competència general és: realitzar la instal·lació de
canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de
materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar y/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús
domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord amb les normes establides. NIV. Qualificació professional de referència.

Professors de CIPFP Catarroja assistixen a la jornada d'Autoconsum “Transición energètica, entre tots. L'Autoconsum
com a clau del cambio” La jornada, organitzada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) , entidadpública empresarial del Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern d'Espanya,té com a objectiu actuar com
a motor per a la reflexió, el debat i posada en comú de les novetats i reptes a què ens enfrontem en el nou escenari
energètic, partint del marc normatiu europeu i el propi del nostre país i aprofundint en l'abast de l'autoconsum i les
seues possibilitats, des d'autoconsum compartit i la gestió col·lectiva de l'energia fins a l'emmagatzemament o
l'agregació, l'energia participativa o el finançament, incloent iniciatives i experiències d'èxit que ens puguen servir
d'exemple.
La bomba de calor serà clau per a assolir els objectius de la transacció energètica.
És una gran notícia per als nostres alumnes del cicle mitjà de fred i calor. L'autoconsum serà clau en la inserció laboral
dels alumnes. S'obri una oportunitat. La fira oferix un aparador de gran interés en un moment clau per a l'expansió de
les renovables afavorit per la nova normativa.
Es desenrotlla en IFEMA del 26 de febrer a l'1 de març.

JORNADES ENERGIES RENOVABLES I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
El 27 i 28 de març CIPFP Catarroja es convertirà en referent de les energies renovables. Ignacio García, professor
d'energies renovables del nostre centre ha participat en el programa de ràdio Llum d'encreuament, cadena COPE,
presentant les jornades.

Inscripcions en:
Per a conéixer el programa complet d'activitats i participants, entra en la nostra web.

www.fpcatarroja.com

