REUNIÓ AMB FEVAMA
El passat 4 de desembre va tindre lloc en el Saló d'Actes del CIPFP Catarroja una reunió amb FEVAMA (Federació
Valenciana de la Fusta).
Els assumptes a tractar van ser:
- Oferta parcial de mòduls dels cicles formatius
- Emprendedurisme, assessorament a alumnat del centre.
- Informació dels contractes de Formació per a l'Ocupació.
- Garantia juvenil

PROJECTE EUROPEU WINDWIND
Ignacio García, professor d'Energies Renovables en CIPFP Catarroja, està col·laborant en la realització d'un estudi
per a la implantació de les energies renovables a l'illa de Menorca.
L'estudi se centra en els recursos eòlic i analitza si és possible aconseguir una illa 100% sense comptar amb l'energia
eòlica.
L'objectiu de MENORCA2030 és aconseguir la descarbonizació de l'illa.
El nostre professor va participar en el taller del projecte europeu.
https://www.ecorys.es/ecorys-organiza-un-taller-tematico-s…/

JORNADA TÈCNICA DE FORMACIÓ
El mes de desembre va tindre lloc una Jornada Tècnica de Formació sobre nous productes per a refrigeració, tecnologia i instal·lacions CO2.
La jornada a càrrec de Beijer Ref juntament amb Carel Group i el nostre Departament D'Instal·lació i Manteniment continuant amb el programa de formació a instal·ladors de hui i futurs professionals.

AVANT FP
El CIPFP Catarroja els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2018, en el Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i
les Ciències de València, en AVANTFPERE.
Es tracta d'una porta oberta per a posar en valor les millors accions d'orientació professional, tallers pràctics, projectes d'innovació i emprendimiento o demostracions de competències en els campionats de Formació Professional
(Skills) ; així com un punt de trobada on compartir experiències i bones pràctiques educatives que es realitzen en els
centres de Formació Professional i Ensenyances Artístiques i Esportives professionals al llarg de tota la Comunitat
Valenciana.

AVANT FP
El millor de la Formació Professional valenciana, professors, alumnes i empreses col·laboradores, es donen cita en el
Museu Príncep Felipe de La Ciutat dels Arts.
El President de la Generalitat, Ximo Puig, i els Consellers van recórrer la fira visitant l'escenari principal i presenciant
diferents exhibicions.

AVANT FP
Rafael Gómez, alumne del centre i campió de SKillsCV, és entrevistat en un programa de la Cadena SER junt amb el
Conseller d'Educació

El dissabte va ser el cantant Agoney, participant en Operació Triomf 2017 qui va visitar la fira.
Ignacio García, professor d'Energies Renovables en el CIPFP Catarroja li va explicar el funcionanimento de la càmera
termográfica.

AVANT FP
Diumenge dia 16 és el torn dels Skills. Rafael Gómez, alumne del centre i campió de SKillsCV, prepara junt amb
Francisco Ibáñez i Javier Ferrer, professors del centre, la presentació de l'Equip CV Skills.

Jesús Juan, alumne de 1r Grau Superior de Disseny i Moblament, medalla de bronze en especialitat Fusteria en l'última edició de Skills CV va
participar en promoció dels Skills i la Família de Fusta, Moble i Suro en
AvantFPERE junt amb els guanyadors Fusteria i Ebanisteria.

MINUT DE SILENCI
Minut de silenci en tots els centres educatius en memòria de Laura Luelmo, última víctima de la violència de gènere.
En CIPFP Catarroja va parar a les 12:00 per a recordar a la professora i mostrar la nostra repulsa.

VIII JORNADES DE PORTES OBERTES
Durant els dies 19, 20 i 21 ha tingut lloc en CIPFP Catarroja la VIII Jornada de Portes Obertes.
L'objectiu d'esta jornada és informar els estudiants de
batxillerat i FP de les opcions que tenen davant de si,
tenint en compte les diferents carreres i plans formatius
existents.
Reflexionar sobre els ponts entre l'entorn educatiu i el
laboral i la busca de vies de qualificació professional
necessàries per a afrontar el món laboral.
Donar a conéixer l'alumnat la projecció a Europa de la FP
i el seu procés d'admisiónasí com les famílies professionals permetent conéixer l'oferta formativa del nostre
centre i interactuar a través de tallers i un itinerari preparats pel professorat del centre.
Durant estes jornades el Departament de Fusta i Moble
ha realitzat una cadira amb control numèric.
Este departament també va realitzar una junt amb
l'empresa Rubio Monocoat Ibèrica S.L.. Tecnologia RMC
i pràctiques d'aplicació sobre roure, pi i fleix.

VIII JORNADES DE PORTES OBERTES

PARTICIPACIÓ VÍDEO

PARTICIPACIÓ VÍDEO
Marta de 18 anys, Óscar de 20 i Neus de 21, alumnes
del CIPFP Catarroja participen en un vídeo de Generalitat Valenciana LABORA comptant la seua experiència i els avantatges de la Formació Professional
Dual.

