VISITA DEL COORDINADOR DEL PROJECTE EUROPEU RISE
Divendres passat 19 de Gener rebem la visita del coordinador del projecte europeu RISE, de l'Institut Technik Und
Bildung de la Universitat de Bremen.
L'objectiu de la dita visita va ser explicar de primera mà als possibles alumnes participants en el projecte la seua funció
en el mateix.

FÒRUM EMPRESARIAL L’HORTA SUD: “EL ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL
I COMERCIAL COM A FACTOR DE MODERNIZACIÓN”

El Director del CIPFP Catarroja, el senyor Rafael Navarro Quilis, va participar, el passat 29 de gener, en el debat organitzat pel Fòrum Empresarial l'Horta Sud davall el títol "El associacionisme empresarial i comercial com a factor de modernización". L'economia col·laborativa, l'associacionisme i la creació de cluster centraro el debat que va reunir a un
centenar de representants d'empreses, centres educatius i associacions.
La trobada va tindre lloc en el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alfafar i va comptar amb la intervenció de Pere J. Beneyto, professor de Sociologia de la Universitat de València. Segons Beneyto "es fa necessària la promoció d'un model
associatiu micro en què les xicotetes i mitjanes empreses que constituïxen el teixit econòmic de la comarca de l'Horta
Sud, puguen reforçar les seues sinergies i aprofitar els seus estructuras" va dir que amb estes microestructures, les
empreses poden abordar reptes comuns, participar en estratègies internacionals a què no podrien accedir en solitari
o entrar en el món de la digitalització.

CERTIFICAT PROFESIONALITAT SOLDADURA OXIGAS I MIG-MAG
Este mes hi ha finalitzat el certificat de professionalitat Soldadura Oxigas i MIG-MAG nivell 2.

El curs va tindre una duració 670 hores en horari de matins. En este curs s'aquieren les copetencias generals per a
realitzar soldadures i projeccions tèrmiques per oxigas, soldadures amb arc baix gas protector amb elèctrode consumible (MIG, MAG) i projeccions tèrmiques amb arc, d'acord amb les especificacions dels procediments de soldatge
(WPS) , amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT CONDUCCIÓ D'AUTOBÚS NIVELL 2
El certificat de professionalitat conducció d'autobusos nivell 2 va començar el passat mes de novembre i finalitzarà a
primers del mes de març.
Les competències generals que coneixiran els alumnes durant estos mesos són: Realitzar la conducció d'autobusos
o autocars de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebuda s'i programa de servici, aplicant la reglamentació i normativa vigent en matèria de transport de viatgers, salut, seguretat viària i mediambiental, i,
així mateix, atenent i informant eficaçment els passatgers.
Exercix la seua activitat professional, tant per compte propi com per compte d'altri, en xicotetes, mitjanes i grans empreses, tant públiques com privades, de transport urbà col·lectiu amb autobús i interurbà en autocar, ja siga en l'àmbit
nacional i internacional.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM
El certificat de professionalitat Activitats Auxiliars de Magatzem va començar a realitzar-se al novembre de 2017 i finalitzarà a primers de febrer d'enguany.
Durant el curs els alumnes assistents obtindran les competències generals necessàries per a realitzar operacions
auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de forma coordinada o en equip, davall la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i
prevenció de riscos.
Àmbit professional: Desenrotlla la seua activitat professional, per compte d'altri, en el magatzem o depòsit d'empreses
i organitzacions de qualsevol naturalesa, pública i privada, davall la supervisió directa d'un responsable.

REUNIÓ AMB EL CEFIRE
Reunió molt interessant del Cefire amb els Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. Una col·laboració necessària i imprescindible per a tots.

JORNADES SOBRE FP DUAL
Jornada sobre FP Dual, Projectes europeus, FP per a l'ocupació. Compartint experiències professionals amb l'Equip
Directiu de Xabec i Escoles Sant Josep València. Futures col·laboracions i molt més.

NOU CONVENI
Firmat un Nou Conveni FP Dual amb l'Empresa Muntatges Membrives S.L.U per al Grau Superior d'Energies
Renovables.
Continuem creixent per una FP Integrada.

XARRADA “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓ DIGITAL PER A COLEGIS”
Assistència a la xarrada sobre “Estrategia de comunicació digital per a colegis” impartida per Alex Rubio en la seu de
FLORIDA UNIVERSITÀRIA de la Ciutat de València.

FP BÀSICA FUSTERÍA
Els alumnes de 1 de FP Bàsica Fusteria, en distintes activitats relacionades amb el seu futur profesional.

FORMACIÓ EN EMPRESA
Alumne de 2 Grau Mitjà de Fusteria i Ebenisteria en el seu període de FCT en l'empresa Creacions SS.

2º FP BÀSICA FUSTERIA
Alumnes de 2n FP Bàsica Fusteria i Moble treballant com a verdaders professionals.
Obrint portes al seu futur.

VISITA INSTALACIÓ SOLAR
Alumnes 2ºG.S. d'Eficiència Energètica continuen ampliant la seua formació amb visites a diferents instal·lacions.
En esta ocasió el recorregut va ser per la instal·lació solar fotovoltaica del Col·legi Paluzié a Catarroja.

