TALLERS "BIBLIOTECA HUMANA"
PER A LA CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Han sigut realitzats al nostre centre per l'Associació Alanna els dies 20 i 27 de febrer.
En ells l'alumnat dels cicles de Grau Mitja i d'FP Bàsica ha conegut de primera mà l'experiència d'una dona víctima
d'aquesta xacra social, ha pogut dialogar amb ella sobre el procés de la violència de gènere i reflexionar sobre les actituds masclistes.
Aconseguir un món en igualtat i sense violències és cosa de tots i totes.

OPERACIONS AUXILIARS D'ACABATS RÍGIDS I URBANITZACIÓ EOCB0209
L'alumnat del Certificat de Professionalitat de "Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització. EOCB0209" està
realitzant les pràctiques del mòdul MF1321_1 Paviments de formigó imprés i empedrats
Nivell 1. Hores: 320
COMPETÈNCIA GENERAL: Col·laborar en l'execució d'encintats i paviments de formigó imprés i empedrats, preparar
els suports i realitzar tractaments superficials per a revestiments amb peces rígides, i realitzar labors auxiliars en talls
d'obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establides en matèria de seguretat i salut.

JORNADES COMARCALS MEDIAMBIENTALS
El segon cicle de Jornades comarcals mediambientals que desenvolupa la Diputació de València va iniciar el seu recorregut a l'Eliana on van asistir professors de CIPFP Catarroja. Va ser organitzada per la institució provincial en
col·laboració amb ASELEC i AVAESEN, i inaugurada pel diputat de Medi Ambient, Josep Bort.
En aquesta jornada es van abordar diferents aspectes de la mobilitat elèctrica, l'eficiència i l'autoconsum energètic. El
programa va incloure tres conferències sobre mobilitat elèctrica, gestió energètica i autoconsum dirigides tant als
representants municipals com al personal tècnic dels consistoris de la comarca i altres associacions i col·lectius civils.

I FORO XARXA INNOVA
Les activitats de la Xarxa INNOVA es van iniciar el passat 11 de març a Elx. CIPFP Catarroja va acudir aquesta jornada
d'innovació sobre coneixement i ocupació que vol contribuir a visibilitzar l'apoderament del lideratge femení en la
formació professional per a l'ocupació i el paper rellevant de LABORA, aportant programes formatius de qualitat per a
millorar l'ocupabilitat i el desenvolupament professional de les dones.
Aquesta activitat es troba dins de les activitats públiques de la Xarxa INNOVA. En *lla, Rafael Navarro Quilis, director
del nostre centre, va impartir un breu taller sobre claus pràctiques per a implantar un conveni FPDual.
En aquest primer Fòrum, la Xarxa INNOVA comptarà amb el suport i la participació d'Emilia González Carrión, Directora Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i Marisol Ferrer Bernabéu, Directora del
Centre LABORA FORMACIÓ d'Elx.

CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS
L'alumnat del certificat de professionalitat CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS. TMVI0108. comencen les seus PNL, pràctiques no laborals en empreses del sector.
COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar la conducció d'autobusos o autocars de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes
i programa de servei, 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.
Nivell:2
Hores: 390
Família professional:
TRANSPORT I MANTENIMENT
DE VEHICLES
Àrea professional:
Conducció de vehicles per carretera.

FORO D'OUPACIÓ EMPLE@ALCÀSSER
El passat dia 7 de març CIPFP Catarroja va assistir a la 3a edició del Fòrum d'Ocupació "Emple@lcasser". La jornada,
organitzada per la Regidoria d'Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social de l'Ajuntament d'Alcàsser, va comptar
en el seu acte de presentació amb la directora del LABORA, Rocio Briones, i l'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora.
La cita va tindre lloc en Centre Social i allí es van donar cita al voltant de 400 assistents i 10 empreses participants. En
aquesta 3a edició, que va comptar amb una Unitat Mòbil de LABORA en la que els seus tècnics van fer orientació laboral
a tots els assistents que ho van sol·licitar, es van realitzar 50 ofertes d'ocupació i 200 entrevista.
Durant tot el matí va haver-hi tallers pràctics, que pretenen millorar la cerca d'ocupació, a través de noves eines, estratègies, una millor actitud, motivació i un bon pla d'acció. Es va facilitar informació sobre les ajudes, els serveis i els programes que estan disponibles per a aquelles persones en atur i en cerca activa d'ocupació.

FIRA ORIENTA'T

Los pasados días 11, 12 y 13 de marzo CIPFP Catarroja participó en la Fira Orienta't 2019 celebrada en el TAC.
Teatre Auditori Catarroja.
En estas jornadas se dieron cita una decena de centros y entidades dando a conocer su oferta formativa al alumnado
de 3.º y 4.º de ESO, de Bachillerato, de Formación Profesional Básica y de Educación de Adultos de Catarroja.

I CONGRÉS INTERNACIONAL FP
El Ministeri d'Educació i Formació Professional va organitzar a València "I Congrés Internacional de Formació Professional" els dies 21 i 22 de març. L'acte, en el qual va estar present CIPFP Catarroja es va realitzar en el Palau dels Arts Reina
Sofia. De forma paral·lela, es va celebrar la trobada de Centres Integrats d'FP on els docents dels CIFP van participar en
taules redones per a compartir bones pràctiques i impulsar possibles xarxes de col·laboració entre ells.
Més de 600 docents es van donar cita en aquest congrés per a posar en comú experiències d'èxit nacionals i internacionals. Els actes es van dividir en dues jornades tècniques de caràcter formatiu, dirigides al professorat i als equips directius
de Formació Professional i de centres integrats d'FP. En elles va haver-hi cicles de conferències amb experts procedents
dels sectors més innovadors i ponències sobre intel·ligència artificial, ‘big data', realitat augmentada, realitat virtual, indústria aeroespacial, transició ecològica o economia circular, entre altres.

CURS DE FORMACIÓ APLICACIONS I VERNISSOS

Els dies 26 i 28 de març va tindre lloc en el nostre centre un curs de formació sobre aplicacions i vernissos en
col·laboració amb l'empresa Omar Coatings, fabricadora de vernissos, resines i pintures des de 1946.
El curs es va dividir en dues parts, teoria i tallers. La primera part va servir per a presentar tota la família de vernissos
i les seues característiques principals. Els tallers van servir per a conéixer la correcta aplicació de productes incolors
i pigmentats poliuretans.

SPAINSKILLS2019
Cerimònia d'Inauguració Campionat Nacional FP SpainSkills2019.
El Campió Autonòmic, Rafa Gómez,
representa en l'especialitat de
Llanterneria i Calefacció a l'equip
de la Comunitat Valenciana.

JORNADES ENERGIES RENOVABLES I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Les “JORNADAS D'ENERGIES RENOVABLES I
TRANSICIÓ ENERGÉTICA” del CIPFP Catarroja
seran un fòrum on debatre sobre temes d'actualitat
com el futur de les renovables, l'autoconsum i la mobilitat sostenible. Per a això comptarem amb els principals representants de l'administració pública, empreses i experts del sector energètic per a conéixer les
últimes novetats i possibilitats que s'obrin al sector de
les energies renovables els pròxims anys per a assolir
els objectius en 2030.
Volem que siga un punt de reunió on compartir experiències entre els centres educatius i les empreses, on les empreses ens indiquen les seues necessitats i els centres donen la millor formació als futurs professionals.

I TORNEIG DE FÚTBOL SALA

Lliurament de trofeus de l'I Torneig de futbol sala de *CIPFP CATARROJA realitzada en la sala d'actes amb
l'assistència de tots els grups participants.

FÒRUM De l'OCUPACIÓ EN BENETÚSSER
El 28 de març CIPFP Catarroja està present en l'I Fòrum d'Ocupació de Benetússer, impulsat per la Regidoria de Desenrotllament Local del mateix Ajuntament. L'acte va tindre lloc en el Centre Cultural. En esta trobada es donen cita més
de 400 persones desocupades de la província, desenes de directors de recursos humans que busquen incorporar
nous talents i una altra desena d'entitats d'ajuda i suport a persones en situació de desocupació.

