I CAMPUS ESCOLA VALENCIANA D’INNOVACIÓ
La Nau, Universitat de València, va acollir els dies 4 i 5 d'octubre "I Campus *Escola Valenciana d'*Innovació". L'acte
compost de conferències i tallers va ser organitzat per la Càtedra INNOVA SERVEF-UV, té com a objectiu construir
una administració pública receptiva i adaptable als canvis.
Dins del programa d'activitats es va presentar la metodologia de INNOTALKS INNOVA. Aquesta metodologia busca
generar un valor públic, dissenyant, desenvolupant i incentivant una nova cultura organitzativa.
La conferència "No recomanes eixir de la zona de confort, ajuda a fer-la més gran" a càrrec d'Alfonso Alcántara
Gómez, Director del portal *Yoriento, va obrir l'I *Diàleg Innova.
Don Rafael Navarro Quilis, director del nostre centre CIPFP Catarroja, va ser l'encarregat de la presentació "El futur
de la formació per a l'ocupació. Línies generals del projecte d'innovació" dins de l'II Diàleg Innova. La taula redona
posterior a la presentació va estar integrada per Rafael Navarro Quilis, Director del Centre Público Integrat de Formació Professional Catarroja; Mª Adela Valero Aleixandre, Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València; José María Peiró Silla, Director de la Càtedra INNOVA-SERVEF – UV; Ana Mª García Alcolea, Secretària d'Ocupació i Formació de la CS CCOO-*PV; i Mª Dolores Ruiz Ladrón de Guevara, Secretària d'Acció Sindical
d'UGT-*PV. La moderadora del debat va ser Rocío Briones.
A la vesprada van ser programades dues Experiències Pràctiques d'Innovació. "Superherois en acció amb Llec Serious Play" de Laura Fidalgo Marcos, CEO de Concerta i "La Brúixola dels Somnis: Marca personal, potència el teu
talent i aprén a comunicar-te" impartida per Ami Bondía, Comunicadora 360é.

I CAMPUS ESCOLA VALENCIANA D’INNOVACIÓ

CONDUCCIÓ VEHICLES
Els alumnes i les alumnes del Certificat de Professionalitat de CONDUCCIÓ VEHICLES PESATS TRANSPORT DE
MERCADERIES PER CARRETERA comencen les PNL (Pràctiques no laborals)

FORMACIÓ DE PROFESSORS EN ENAIP, CANTÚ, ITALIA.
Els professors del Departament de Fusta i Moble, comencen la seua formació en ENAIP, Cantú, Itàlia.
Prototipaje 3D i Tall Láserdentro del projecte Europeu K203 Ability To Date, del CIPFP Catarroja.
Han realitzat el nostre primer prototip “Legno” i van assistir al “Festival del Legno” en Cantú.

ALUMNE EN PRÀCTIQUES EN BERLÍN.
Alberto Villena, alumne de 2n Grau Superior “Eficiencia Energètica” del CIPFP Catarroja, està realitzant pràctiques en
l'empresa SOLARC Innova't Solarprodukte GmbH, a Berlín.
Estes pràctiques es realitzen dins del Projecte Europeu ABILITY TO DATE

REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
L'alumnat de 2n Grau Mitjà Instal·lacions de Producció Calor estan realitzant la pràctica: “Posada en marxa instal·lació
Calefacció - gas natural i Anàlisi de Combustió”

VISITA TÈCNICA A L’HANDWERKSKAMMER
El nostre personal estan realitzant una visita tècnica a l'Handwerkskammer Cambra de l'Artesà de Berlín.
Allí els estan explicant el sistema de FP alemany: centres, empreses, Dual També estan visitant centres integrats alemanys: Max-Bill-Shule OSZ, per a conéixer el desenrotllament de la seua formació per a l'ocupació i la integració de
tota la formació professional.
L'equip està format per una tècnica d'enllaç, una Experta Docent i personal d'administració i els acompanyen Anne
Wiedemann , Mobility Coach Chamber of Crafts, i Susanne Boy.
Este viatge té com a objectiu ampliar el compartir sistemes de treball en ambdós països.

SETMANA DE LA ECONOMIA LOCAL
El passat 16 d'octubre, va arrancar la “III Setmana de l'Economia Local” i el dimecres 17 d'octubre, de 9:00 a 13:30 va
tindre lloc el “II Fòrum per l&#39;Ocupació” en la TAC, Teatre Auditori de Catarroja.
Durant la setmana que va durar l'esdeveniment ser van realitzar conferències, taules redones, reunions de treball i
fòrums d'ocupació amb l'objectiu de radiografiar la realitat i proposar iniciatives que incentiven l'economia de proximitat. Es pretén crear un espai on els agents econòmics de la localitat i la comarca es puguen tractar els assumptes del
seu interés i analitzar les oportunitats i amenaces del moment. D'altra banda, també és un punt de trobada entre empreses, entitats i persones treballadores, que servix per a reforçar l'economia local.
Els assistents tindran l'ocasió de participar en processos de selecció amb els responsables de RRHH d'empreses de
la zona com: Productes Velarte, Fermax, Decathlon, Leroy Merlín i TCuidem.
Després de la inauguració va tindre lloc la taula redona &#34;Economia del bé común&#34; que va comptar amb
l'assistència del CIPFP Catarroja.
.

CURS FMEE0108
Va començar el curs FMEE0108 Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica.
COMPETÈNCIA GENERAL del curs: 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.
Al curs assistixen 17 alumnes i alumnes amb contracte de formació per a l'ocupació d'un any de duració amb Franz
Schneider ubicada a Picassent.
Esta empresa pertany al sector de la indústria auxiliar de l'automòbil.

II CONGRÉS NACIONAL D'ENERGIES RENOVABLES.
Nacho García, ,docente del CIPFP Catarroja, assistix al II Congrés Nacional d'Energies Renovables.
L'esdeveniment va ser organitzat per APPA, Associació d'Empreses d'Energies Renovables, els dies 18 i 19 d'octubre
a Madrid.
La cita serbi per a analitzar i debatre sobre la situació del sector renovable i, especialment, sobre les perspectives de
desenrotllament en el curt i mitjà termini.
.

CANVI METODOLÒGIC EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Un grup de 4 professors del CIPFP Catarroja participa en el “PROGRAMA FORMATIU PER A IMPULSAR EL CANVI
METODOLÒGIC EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA” organitzat pel CEFIRE
FPEAE i impartit per TKNIKA, Centre d'investigació i innovació de Formació Professional per a la millora dels estàndards i la qualitat de la FP a Euskadi.
Objectius:
1. Necessitat d'adaptació. Per a què del canvi en la Formació Professional
2. Innovació i Pensament creatiu aplicades en la Formació Professional
3. Aprenentatge Col·laboratiu basat en Reptes en la Formació Professional
4.Avaluació per competències
Javier Ferrer, Cap Departament Instal·lació i Manteniment
durant esta setmana, assistix a la formació en Tknika i
realitza visita als Centre Integrats FP del País Basc.

PROJECTES DE FP DUAL
CIPFP Catarroja participa en la “Jornadas d'innovació i autonomia de gestió de centres de FP”.
El passat 25 d'octubre es va presentar la convocatòria d'ajudes Bankia per a nous projectes de FP Dual en el Castell
d'Alaquàs.
Convertir l'empresa en motor de l'ensenyança aportant innovació a l'alumnat i professorat.
S'afavorirà l'ampliació de les empreses, l’innovació pedagògica i el treball en xarxa dels centres.
.

