PROJECTE ERASMUS+
Des del 6/05 al 24/05, un grup d'alumnes del Centre d'FP Herningsholm Erhvervsskole de Herning Kommune (Dinamarca), han realizat una estada formativa en el
nostre centre dins del projecte Erasmus+.

Durant la primera setmana es van plasmar idees i es van
realitzar els plans i la planimetria de la pèrgola que construirien l'última setmana d'estada a Catarroja.

En la seua segona setmana, l'alumnat danés, va realitzar pràctiques formatives en l'empresa Hertalla.

La tercera i última setmana va concloure amb la fabricació i instal·lació d'una pèrgola en les instal·lacions de CIPFP Catarroja. Els treballs es van realitzar juntament amb alumnat d'FP Fusteria i Moble del nostre centre.
Aquesta experiència, permet als nostres alumnes establir la importància de la formació en idiomes i perdre la por a
relacionar-se amb alumnes d'altres nacionalitats, la qual cosa potencia el seu interés per la realització de les seues pràctiques en països de l'estranger.

Aquesta és la segona vegada que els nostres alumnes participen en una experiència similar, esperem que siga tan satisfactòria com en la passada edició.

JORNADA EN IES EDUARDO PRIMO
Ignacio García, professor de CIPFP Catarroja va ser convidat per IES Eduardo Primo a una jornada d'energies renovables.
En ella va intentar transmetre i conscienciar als alumnes
d'ESO de la necessitat de fomentar l'eficiència energètica i la
utilització de les energies renovables i l'autoconsum.

VISITA PROFESSORS I ALUMNAT DE VARA (SUECIA)
Professors i alumnat d'FP de Vara (Suècia) van visitar durant tres dies el nostre centre. En aquesta visita van poder conéixer les nostres instal·lacions d'Energies Renovables i Eficiència Energètica i visitar diferents empreses i instal·lacions
externes.
Una d'aquestes visites es va dur a terme en l'empresa Autosolar. Aquesta empresa especialitzada en instal·lacions solars
fotovoltaiques i instal·lacions d'autoconsum manté un conveni de col·laboració amb el nostre centre per a la realització de
pràctiques en empresa.

EMPRÉN PAIPORTA 2019
Alumnado y profesores de 1º Grado Medio de Carpintería y Mueble y 1º Grado Medio de instalaciones de calor asistieron
jornada de emprendedurismo y autoempleo "Emprén Paiporta FP" organizada por el IES La Sènia de Paiporta. El acto,
celebrado en el auditorio de la localidad, contó con la colaboración de la Regidoria d'Educació, la Generalitat Valenciana
y APIP (Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta).
El objetivo del acto era promover el emprendedurismo en la comarca de l'Horta Sud, dar a conocer los diferentes servicios
públicos e informar respecto del trabajo autónomo. Estas charlas y talleres están destinadas a dinamizar y aunar esfuerzos en materia de autoempleo.

II TROBADA ENTRE PROFESSIONALS
D'INTERIORISME PER A INSTAL·LACIONS
DE FUSTERIA EN FUSTA
CIPFP Catarroja va assistir a la "II trobada entre professionals d'interiorisme per a
instal·lacions de fusteria en fusta". La trobada va ser organitzada per ASEMAD en
col·laboració amb *Fevam i AIDIMME.
Empresaris, instal·ladors, professionals fusteria es van donar cita a la "Escola de
Negocis Luis Vives" de la Cambra de Comerç de València al Parc Tecnològic en
de Paterna.
La jornada busca promoure un fòrum de trobada entre professionals de la fusteria
i afins en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; realçar la innovació sectorial en relació amb la digitalització, Indústria 4.0, sostenibilitat i Economia Circular; i posar en
comú interessos professionals entre fusters i professionals de l'interiorisme i arquitectura.

II FÒRUM CONEIXEMENT I OCUPACIÓ CENTRES LABORA FORMACIÓ
La RedInnova de la Càtedra INNOVA del Servei Valencià d'Ocupació i Formació LABORA i la Universitat de València va
presentar el dimecres 15 de maig en el Centre LABORA Formació d'Aldaia alguns resultats de la formació professional
per a l'ocupació i a a el personal tècnic, docents, empreses i estudiantat que els fan possible.
La inauguració va estar càrrec de Rocío Briones, Directora General de formació Labora.
Les intervencions dels ponents, moderats per Claudio Riera, Director del Centre LABORA Formació d'Aldaia, van presentar interessants van generar debats interessants. Una de les més destacades és que els certificats de professionalitat
tenen excel·lents resultats en termes d'ocupabilitat quan l'empresa i el centre de formació treballen junts. Ángel Moya,
Gerent de l'empresa Mediterrani Mecanitzats de Montcada, va narrar la seua experiència amb alumnat en pràctiques. Va
subratllar la falta d'especialistes torners, soldadors i va recalcar la necessitat de ser polivalents per a adaptar-se a les
noves tecnologies. David Arnau i Juan Carlos Rebolloso, Electrònica Studio 2 (RAM Àudio) van ressaltar la importància
de la relació amb els experts docents i professors, interactuant i preseleccionant segons el perfil necessitat per l'empresa.
Vicente Tomás Benlloch, Viatges Benimamet, va destacar que l'alumnat arriba molt ben format a l'empresa, on aprén el
tracte amb el client en temps real. *josé Vicente Mercader, antic alumne i empresari, després de la seua experiència en
l'empresa on va fer les pràctiques va crear la seua pròpia empresa.
Rosa López, Subdirectora General de formació va anunciar que
pròximament s'iniciaran processos d'acreditació de competències.
En resum la jornada va servir
per a conéixer experiències d'èxit
de l'alumnat. Els cursos tenen
molta pràctica real i amb les
pràctiques s'obrin les portes de
les empreses.

PROJECTE RISE. "EMPRENEDORIA E IMPACTE SOCIAL"
El dijous 23 de maig es van donar a conéixer, en la Sala d'actes de Florida Universitària, els resultats del Projecte RISE
del qual Florida Grup Educatiu i CIPFP de Catarroja, al costat d'altres centres d'Alemanya i Eslovènia, són socis.
L'objectiu d'aquest projecte és la creació de Hubs Regionals d'Innovació a les escoles associades, on l'alumnat els administra amb el suport del professorat. Aquests *Hubs tenen per objectiu l'adquisició de competències empresarials.

Hugo Ruiz, cap d'estudis del nostre centre i coordinador del projecte, va explicar com s'ha treballat en el projecte des
d'agost de 2017. De la mateixa manera, alumnes del nostre centre que han desenvolupat el projecte des de l'equip de
CIPFP Catarroja, van comptar la seua experiència.

ERASMUS PLUS. CAMBRA DE FRANKFURT
Dins de la mobilitats ErasmusPlus rebem la visita d'un grup d'instructors de la Cambra de Frankfurt (Oder) .
L'objectiu d'esta era conéixer les nostres instal·lacions i intercanviar experiències, per a futures intercanvi d'alumnat en
pràctiques.

FP BÀSICA. FUSTERIA
Alumnat de Fpbásica fusteria i moble del CIPFP Catarroja treballant en el taller.

¡Tu futuro
profesional!

¡El teu futur
professional!

