OPERACIONS AUXILIARS D'ENTAPISSAT DE MOBILIARI I MURAL. TCPF0209
Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Área profesional: Confección en textil y piel
COMPETENCIA GENERAL: Desguarnecer, preparar, ensamblar y montar tapizados de mobiliario y mural, aplicando
las técnicas y procedimientos requeridos en cada proceso, de forma autónoma y en su caso, bajo la supervisión de
un responsable, logrando artículos con la calidad requerida en condiciones de seguridad y respeto medioambiental,
en los plazos previstos.

SPAIN SKILLS 2019
Preparando Spain Skills 2019.
Gratificante y emotiva visita al centro de RAFA GÓMEZ medalla de Oro del “Campionat Autonòmic de FP
CVskills2017”. Especialidad fontanería y calefacción.
Muchos ánimos a todo el equipo que representara a la FP Comunitat Valenciana.

EL FUTUR DE L'OCUPACIÓ ES DIU FORMACIÓ PROFESSIONAL
El nostre centre aisitió els dies 9 i 10 de novembre en el Centre Cultural de Picanya. va assistir a la conferència “El
futur de l'Ocupació s'anomena Formació Profesional”.
L'objectiu és fer una reflexió sobre el passat, el present i el futur de la FP en la nostra Comunitat, creant un punt de
trobada amb idees per a debatre amb els especialistes en la matèria i seguir millorant-la, fins a situar-la finalment en
el lloc que es mereix i li correspon dins de la nostra societat.
Per a això és necessari que la societat en el seu conjunt prenga consciència de protegir políticament i econòmicament,
un projecte de FP sòlid i global, que perdure en el temps per a fer avançar la nostra comunitat cap al canvi de model
productiu, en una societat del coneixement i del plena ocupació.

"TRENQUEM EL SILENCI"
Durant aquesta setmana s'han realitzat en el CIPFP Catarroja activitats de formació i sensibilització respecte a les
noves realitats i dimensions de la violència de gènere.
L'alumnat de 1r i 2n FP Bàsica ha participat en les activitats organitzades per l'ajuntament de Catarroja amb la
col·laboració del IES Berenguer Dalmau. Lectura del manifest, punt violeta, performance i representacions han sigut
algunes de les activitats dirigides al públic jove.
Dins d'aquestes activitats van gaudir de l'espectacle a càrrec de Micromaqué i la xarrada de Arkano sobre micromachismo i feminisme que va tindre lloc en el TAC Catarroja..

VISITA COL·LEGI HELIOS
Alumnat 2n Batxiller i el Departament Orientació del Col·legi Helios visiten les nostres instal·lacions. En la visita han
conegut de primera mà la Formació Professional.

VISITA NORDEX-ACCIONA
El tutor i l'alumnat de 2n Grau Superior de FP EnergiasRenovables visiten una planta d'acoblament de gòndoles en la
Vall d’Uixó (Castelló) .
La planta pertany a l'empresa Nordex-ACCIONA, fabricant aerogeneradors.

VISITA DEL CENTRE FP LÉONARD DE VINCI LICEÉ DES METIERS
El passat 15 de novembre ens van visitar representants del centre d'FP Léonard de Vinci Licée des Metiers de
l´Eco-Construcction et du *Bâtiment Montpelier de França.
Interessant visita per a futurs intercanvis d'alumnat i professorat, en les famílies professionals de energias renovables,
construcció BIM, PassivHouse, ...

TROBADA "+FUTURA+PROGRÉS=+FP"
El director del nostre centre, don Rafael Navarro Quilis, va assistir dimarts passat 13 a la trobada "
+futura+progrés=+FP".
En l'acte, que va tindre lloc a Madrid, va participar la titular del ministeri d'Educació i Formació Professional, Isabel
Celaá i el President de Govern, Pedro Sánchez.
Sánchez va destacar que l'FP ha de ser vista com una opció de màxim interés. Va anunciar que Govern juntament
amb les empreses han iniciat el desenvolupament de cursos d'especialització en la indústria 4.0. Aquests canvis afectaran a almenys 12 titulacions d'FP.
Per a Celaá la jornada va ser "una jornada d'impuls per a la FP en la qual ens hem reunit tots els agents implicats. Busquem + Futur i + Progrés en la nostra FP, eliminar les burocràcies i anticipar-nos a les necessitats del món productiu.
Escola i empresa han d'avançar juntes".

TRASNATIONAL MEETING 4 MIMWOOD PROJECT

Els dies 14 i 15 de novembre va tindre lloc el "TRASNATIONAL MEETING 4 MIMWOOD PROJECT" en CFPIMM,
Porte.
Aquest projecte té com a finalitat generar ferramentes que faciliten l'elecció i selecció de materials innovadors en centres de Fp de la fusta i moble, proporcionant el coneixement sobre els mateixos per als futurs treballadors del sector.
Per a això s'està desenvolupant una base de dades que contindrà informació sobre materials innovadors que existeixen en el mercat.
L'objectiu de la trobada va ser finalitzar i avaluar les activitats desenvolupades fins al moment i definir el material
formatiu a desenvolupar.
També es van analitzar diferents propostes per a mesurar l'impacte del projecte, en funció de l'eina Impact Tool.

PROJECTE DE MOVILITAT KA1
Dimarts passat, 20 de novembre, una delegació de Lituània, 10 professors del centre Veisieju technologijos ir verslo
mokykla i 5 professors del centre Tauragės Martyno Dt.ž*vydo progimnazija va visitar el CIPFP Catarroja, acompanyats per una tutora de ESMOVIA.
La visita es va realitzar dins d'un projecte de mobilitat KA1.
L'objectiu de la delegació era conéixer el sistema educatiu espanyol
en FP Dual i els projectes europeus en els quals col·labora el nostre centre.
La visita es va aprofitar per a fer contactes amb altres escoles d'Europa.

VISITA DEL TALLER D'OCUPACIÓ JANO, ALBACETE
El 22 de novembre ens va visitar l'alumnat del Taller d'Ocupació JANO de l'ajuntament d'Albacete.
Es va tractar d'una visita formativa en la qual es va realitzar un recorregut per les instal·lacions del centre amb demostracions de maquinaria d'última generació (CNC, moldurera...).
Van conéixer els treballs i projectes que es realitzen en el centre, les famílies professionals que s'imparteixen, formació professional per a l'ocupació, certificats de professionalitat...

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Del 12 al 16 de novembre es va realitzar en el CIPFP el curs "Noves tecnologies en energia solar fotovoltaica" impartit
per Arturo Andrés de Krannich Solar.
En el curs de 30 hores de durada es van impartir, entre altres, les següents matèries:
instal·lacions aïllades i de connexió a xarxa,
autoconsum, nova legislació,
injecció zero, bateries de liti,
configuració d'equips,
posades en marxa,
monitoratge,
elements de subjecció,
fallades típiques.

PROJECTO EUROPEU ABILITY TO DATE. CANTÚ - ITALIA
La passada setmana dos professors del Departament de Fusta del CIPFP Catarroja, aprofitant les mobilitats del Projecte Europeu Ability To Date, que desenrotlla este Centre, van realitzar una estada formativa en la Fundació Eanip de
Cantú. Esta estada a permés conéixer de primera mà el sistema educatiu de Formació Professional Italià, centrant-se
en la formació de les matèries de fusta i moble. Els professors Abel Verdejo i Jose Miguel Martinez, han aprofitat per
a visitar les empreses on alumnes del Grau Mitjà de l'especilidad de Fusta i Moble, del CIPFP Catarroja estan realitzant pràctiques, en col·laboració amb Enaip.
Els alumnes estan realitzant unes pràctiques de tres setmanes i el grau de satisfacció per part dels empresaris que
han col·laborat en molt satisfactori respecte al nivell i la responsabilitat que han demostrat els nostres alumnes. Destacar la importància d'estes accions, que permeten al professorat avaluar de forma pràctica el nivell dels coneixements
que impartixen, respecte d'això d'altres països, així com establir contactes amb Centres de Formació, Empreses i Institucions, a fi de preparar en un futur projectes de col·laboració que permeten millores en tots els nivells de la formació.

RISE PROJECT
The RISE project partners start the Validation Training (IO2) in Catarroja One trainer, two professors and four students
from each partner country (Germany, Slovenia and Spain) participated in the training, a total of 21 attendees.
This training provide students and teachers, the necessary tools in order to create and implement new ideas that help
solving social problems

