RAFAEL GÓMEZ CAMPIÓ EN LA CATEGORIA DE LLANTERNERIA I CALEFACCIÓ
EN EL CAMPIONAT 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" va comptar amb la participació de 212 alumnes d'un centenar de centres educatius valencians, que van competir 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 (ebenisteria) i Daniel Pérez (fusteria) . Com a professors entrenadors i experts
docents: Óscar López, Javier Ferrer, Abel Verdejo i Francisco Ibáñez.

Rafael Gómez va resultar vencedor en la categoria de Llanterneria i Calefacció.

El campionat va ser inaugurat per Marina Sánchez, directora general de Formació Professional i clausurats per Vicent
Marzá, Conseller d'Educació, qui va assegurar que "La Formació Professional necessita a les empreses, i les empreses necessiten a futurs professionals calificados".
Ell mateix va ser l'encarregat de presentar l'equip que representaran al territori valencià en els campionats nacionals
Spainskills 2019 , compost pels 26 alumnes guanyadors de les medalles d'or -6 de les comarques d'Alacant, 6 de les
de Castelló i 14 de les de València- .

ENTREGA DE DIPLOMES ALS ALUMNES PARTICIPANTS
EN EL CAMPIONAT CVSKILLS17
El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Catarroja va voler reconéixer la labor, l'esforç i la dedicació als
alumnes participants en el campionat de Skills de la Comunitat Valenciana 2017.
L'acte va tindre lloc en la sala d'actes del centre. El director del CIPFP, el senyor Rafael Navarro Quilis, va fer entrega
del diploma als alumnes Rafael Gómez, campió en la categoria de Llanterneria i Calefacció, David Pascual
(refrigeració) , Ramón Pruñonosa (ebenisteria) i Daniel Pérez (fusteria) .

MERCAT SOLIDARI PER A FINALITZAR L'ANY 2017
El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Catarroja va celebrar divendres passat 23 de desembre el seu
tradicional mercat ambulant solidari. En ell es van posar a la venda treballs realitzats pels alumnes del centre. La
recaptació va ser entregada a un representant de Creu Roja Horta Sud en un acte celebrat en la sala d'actes del
centre.
Grafitis, xocolate, campionat de ping pong i campionat de truc, amb la consegüent entrega de premis, van ser altres
de les activitats realitzades durant la jornada.
El CIPFP Catarroja vol donar les gràcies a tots els alumnes, professors i personal del Centre que han participat en la
celebració de l'esdeveniment, i per descomptat, a tots aquells que han col·laborat amb les seues donacions.

CONCLOU LA VII JORNADA DE PORTES OBERTES
Durant els dies 19, 20 i 21 van tindre lloc les VII Jornades de portes obertes, en el CIPFP Catarroja, amb gran assistència d'alumnes. Durant estos tres dies ens han visitat uns quants centres: IES Sedaví, IES Tirant lo Blanc Gandia, IES
Enric Soler i Godes (Benifaió) , IES Joan Fuster; Sueca, Ampa IES Berenguer Dalmau Catarroja, Ampa Ies Sollana,
IES 25 abril d'Alfafar.
Les visites s'han realitzat tant en horari de matí com de vesprada. Els
alumnes visitants han pogut disfrutar d'una visita guiada pels tallers de
d'Electricitat i Energia Fotovoltaica, Equips Tèrmics, Soldadura, Mecanitzat CNC Metall, Mecanitzat CNC Fusta i Energia Eòlica. Durant el recorregut els professors de les diferents famílies professionals, han informat
els alumnes totes les activitats i la formació que es desenrotllen en el
centre, com són Formació Professional Bàsica, Cicles de Grau Mitjà i Superior, Certificats de Professionalitat de Nivell I, II i III, Formació professional Dual, Acreditació de Competències, projectes europeus Erasmus +,
projectes d'Innovació, formació per a professors i especialistes, intercanvi
d'alumnes europeus,...

JORNADA TÈCNICA
Jornada Tècnica Danfoss Ibèria en CIPFP Catarroja celebrada el dijous 21 de desembre a les 17:30 h. Organitzada
pel Departament d'Instal·lació i Manteniment i Pecomark S.A. per a empreses, tècnics, alumnat i professors del sector
de refrigeració i calefacció.

JORNADES D'ENERGIES RENOVABLES
Alumnes de 2 Grau Superior d'Eficiència Energètica i Energies Renovables van assistir a les X Jornades d'EERR en
la UPV. Els alumnes van participar en una ronda de preguntes en les taules redones.

VISITA ESTUDIS DE PROJECTES
Els alumnes de 2 Grau Mitjà Fusteria i Moble han visitat estudis de projectes. Nonna Design, Cosinestudio i Vicente
Navarro.

VISITA ECOFIRA 2017
Alumnes d'EERR i Eficiència Energètica, van visitar Ecofira 2017, el certamen internacional de les solucions mediambientals, un punt de trobada en què empreses i organismes públics presenten els últims avanços en gestió mediambiental eficient.

VISITA ALUMNES DEL CENTRE HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE (DINAMARCA)
El dilluns dia 4 de Desembre, ens van visitar alumnes del Centre Herningsholm Erhvervsskole, de la ciutat d'Herning
(Dinamarca) . Estos set alumnes han participat durant 3 setmanes en unes practiques d'empresa del sector de la fusta
i el moble. Dins dels projectes Europeus Erasmus+.

BÚSTIA REIS MAGS
Els alumnes de FP2 bàsica de fusteria han col·laborat amb l'ajuntament de Catarroja i ses majestats els Reis d'Orient
en la realització de la bústia real.

