TAULA REDONA
El Director del CIPFP Catarroja, Rafael Navarro Quilis participarà en la taula redona:
"FUTUR DE LA FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ" dins del segon Diàleg Innova.

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
Reprenen les classes els alumnes dels Certificats de professionalitat
“OPERACIONS AUXILIARS D'OBRA DE FÀBRIQUES I COBERTES. EOCB0208. NIVELL 1” i
“OPERACIONS DE FORMIGÓ. EOCH0108. NIVELL 1.”

GRAU SUPERIOR

Inici de curs per als alumnes de Grau Superior

CONDUCCIÓ VEHICLES
Després de la parada vacacional continuen les classes del Certificat de Professionalitat
CONDUCCIÓ VEHICLES PESATS DE TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA. TMVI020

FORMACIÓ PER A LES COMPETÈNCIES CLAU
Posada en marxa de la formació per a les competències clau, necessari per a poder cursar certificats de professionalitat de nivell I i II, en les persones que no complixen els requisits acadèmics per a accedir a la dita formació. Esta formació es realitzarà en les Escoles d'Adults que ha designat la Conselleria d'Educació, en col·laboració amb el Servef,
oficines d'ocupació i centres de formació
El CIPFP Catarroja col·labora amb l'EPA de Sant Marcel·lí de València i l'oficina d'ocupació de Vila Barberà.
L'EPA de Picassent, junt amb l'oficina d'ocupació de Silla.
Hi haurà 2 convocatòries anuals. Per a qualsevol informació, poden passar pels centres Servef.

VISITA AL CIPFP
El passat 17 i 18 de Setembre, van visitar el CIPFP Catarroja dos delegacions de professors dels Centres ASLAM i
ENAIP, ambdós de la Regió de la Llombardia.
Durant la seua estada van conéixer les nostres instal·lacions, així com una mostra del teixit empresarial de la regió i
l'esdeveniment Hàbitat 2018.
Esta visita ha servit per a fixar una futura realització per a un projecte Europeu K101, entre els Centres Italians, dos
Centres d'Alemanya i El nostre Centro.
El projecte tindria com a objectiu l'oferta d'estades de pràctiques per a alumnes en empreses amb un total de 250 mobilitats en dos anys.

PREMIS FEM FUTUR
El senyor José Francisco Soriano, president de SecotVcl, va presentar els alumnes i alumnes de Grau Superior la 3a
Edició del concurs “Premis fem futur” La presentació va tindre lloc en la sala d'actes del CIPFP Catarroja i en ell participen un total de 15 centres de Formació Professional. Els i les participants hauran de presentar un projecte empresarial
que comptarà amb l'assessorament formatiu de Secot.

VISITA HABITAT 2018
Tot l'alumnat del departament de Fusta i moble estarà en la visita tècnica a la Fira Hàbitat 2018.
En ella coneixeran les novetats i tendències del sector, nous dissenys i materials i, el saber fer del sector a nivell internacional.

FÒRUM D'OCUPACIÓ D'ALBAL
El CIPFP Catarroja va participar en l'I Fòrum d'Ocupació d'Albal que es va celebrar la passada setmana en el Casal
Jove.
Al voltant d'unes 500 persones van deixar el seu currículum i van rebre informació sobre les ferramentes necessàries
en la busca d'ocupació. En el fòrum també van estar presents un total de 13 empreses col·laboradores, de sectors
com l'alimentari, assistència domiciliària, restauració, grans superfícies o de recursos humans. L'alcalde d'Albal,
Ramón Marí, va ser l'encarregat d'inaugurar amb una xarrada el Fòrum d'Ocupació. Junt amb ell, la regidora de Promoció Ecónomica, Pilar Loeches i la directora general d'Ocupació, Rocio Briones.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
El CIPFP Catarroja participa en la “V Jornades d'Educació Ambiental Comunitat Valenciana” els dies 27, 28 i 29 de setembre en Les Naus i organitzades per CEACV. La jornades se celebren en el marc de l'acabada d'aprovar “Guia
d’Acció per a l’Educació Ambiental” L'objectiu d'estes jornades és establir sinergies positives amb tots els sectors relacionats amb el medi ambient, intercanviar experiències, fomentar bones pràctiques i reivindicar que l'educació ambiental estiga present en totes les etapes educatives.

PRIMER TREBALL
Primer treball dels alumnes i alumnes de 2 Grau Superior de disseny i moblament del mòdul “Automatització
Primers exercicis del mòdul Prototips de les alumnes i alumnes de 1r Grau Superior Disseny i Moblament.

VISITA A À PUNT
Visita a À Punt apunt_media.
L'Alumnat de 2ºGrau Mitjà i 1º Grau Superior FP Família Professional Fusta i Moble del CIPFP Catarroja visiten els
platons.
Elements d'amoblament i decorats que intervenen en el programa "El mati Directe"

FUTURS PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ
Contínua la formació de futurs professionals de la construcció OPERACIONS AUX. D'OBRA DE FABRIQUES I COBERTES EOCB0208:
- Tancaments amb rajola perforació i aparell a soga.
- Executant els barandats colomers per a una coberta inclinada.

