ABILITY TO DATE
Elaine Francois i Vladyolav Abramovych, alumnes de 2a de Grau Mitjà de Carpinteria i Moble de CIPFP Catarroja van
realitzar una estada de tres setmanes a Berlín dins del projecte Europeu Ability To Date.
Els dos alumnes han estat en una de les principals empreses de fabricacion de finestres de Berlín, Hilzinger, líder en
el seu sector, en concret en les àrees de mecanitzat, muntatge, acabats i instal·lació d'aquestes.
En la primera setmana van instal·lar juntes d'estanquitat en finestres de fusta. Durant la segona setmana es van
ocupar de l'escatat de fusta i acabats. La tercera setmana es van dedicar a la instal·lació de suports per a marcs
d'alumini.

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL D'ECONOMIA
El Director General d'Economia, Francisco Álvarez, i la Subdirectora d'Emprenedoria i Cooperativisme, María
José Ortola, juntament amb José Fco Soriano, President de Secot València i Francisco Fuster, Vicepresident
II, han assistit a una visita a CIPFP Catarroja.
En ella han conegut les diferents activitats en les quals el centre participa: FP Dual, Emprendedurismo, Erasmus +,... i com motivar i potenciar a l'alumnat.
Durant el recorregut Rafael Navarro Quilis, Director del CIPFP, va informar del dia a dia del centre, els projectes i els objectius.
Des del nostre centre agraïm la seua visita.

CANVI METODOLÒGIC FP
Cinc docents de CIPFP Catarroja participen en el "Programa formatiu per a impulsar el CANVI METODOLÒGIC en
FP".
El programa està organitzat per Cefire en col·laboració amb Tnika.
Treballen el mètode Ethazi sustentat en l'aprenentatge basat en reptes (ABR). El treball en equip, l'actitud emprenedora, el pensament creatiu, les habilitats de comunicació, el compromís, la solidaritat… juntament amb les competències
específiques de cada especialitat, són alguns de les aptituds necessàries a desenvolupar per les persones que han
de desembolicar-se en l'actual mercat laboral.

HOMENATGE A MARC PÉREZ
Marc Pérez Pascual, alumne de CIPFP Catarroja fusta i moble, ha sigut homenatjat en el saló d'actes del centre.
Marc va rebre el premi especial profemadera en el "VI concurs nacional de fotografia per a alumnes de fusta i moble,
IES SanJosé-Bosch" de Badajoz celebrat a l'abril.
En l'acte va rebre el seu diploma i un obsequi de mans de Guillermo Blasco.
Es va aprofitar l'ocasió per a animar als alumnes assistents a participar en la pròxima edició del concurs. El període
d'inscripció i enviament de fotografies va començar l'1 de novembre de 2018 i finalitzarà el 15 de març de 2019.

PARC NATURAL SERRA CALDERONA
Alumnat i professorat dels cicles formatius de fusta i moble del nostre centre es van desplaçar divendres passat 25 al
Parc Natural de la Serra Calderona.
Durant el dia l'alumnat va fer tasques de repoblació amb llavors de surera entre altres espècies. Aquesta activitat es
ve desenvolupant des de fa anys.

PAVIMENTS I OBRA DE PALETA D'URBANITZACIÓ. EOCB0211
Aquest curs va començar al novembre de 2018 i finalitzarà al març de 2019.
Durant aquestes setmanes s'estan fent els treballs d'execució de vores de confinament i execució de paviment de
formigó imprés.
Competència general del curs: Executar i organitzar la posada en obra de paviments i altres elements d'urbanització,
com encintats, paviments discontinus empedrats i enrajolats, soleres i paviments de formigó, murets i mobiliari urbà, i
elements de *pocería i xarxes de serveis -arquetes, pous, drenatges perimetrals i uns altres-, i si escau organitzar els
treballs al seu equip d'operaris, seguint les directrius especificades en documentació tècnica i les indicacions del superior o responsable, complint les prescripcions establides en matèria de seguretat i salut i de qualitat, i col·laborant en
el control de riscos en la seua àrea professional.

CONGRES AVAESEN
L'alumnat de 2° Grau Superior d'Energies Renovables del CIPFP Catarroja, van assistir al Congrés organitzat per
Avaesen “Energy Revolution. 2019 l'any de la revolució energética”.
El Congrés es va celebrar el passat mes de gener en el Club Diari Llevant. L'objectiu d'esta jornada va ser analitzar
lasoportunidades d'Espanya en este entorn amb nou marc regulador, evolució tecnològica i la reducció de costos que
fan més competitives les renovables.

ESPACIO COCINA SICI
Alumnat del Grau Superior de disseny i moblament visiten “Espacio cuina SICI” en Fira València.
En este espai es donen cita el sector espanyol del moble i equipament de cuina, sent l'única cita especialitzada del
sector al nostre país.
En la visita han conegut les últimes novetats i materials per a la seua aplicació en els projectes que desenrotllen en el
cicle.

VISITA EMPRESA
Professorat i alumnat de 1° i 2° cicle de fred de CIPFP Catarroja, visiten les instal·lacions frigorífiques de l'empresa
Fontestad de Museros.
Taronges Fontestad és una empresa familiar, de reconegut prestigi en el sector de manipulació i distribució de cítrics,
fundada en 1984.

VISITA CEVISAMA
Professorat i alumnat de “Edificació i obra civil” dels nivells 1 i 2 i de llanterneria, visiten la Fira CEVISAMA 2019 per a
veure les últimes novetats en el sector.

