VISITA A LA XILOTECA
El pasat mes de Juliol el professorat del departament de fusta i moble del nostre centre van visitar la Xiloteca. museu,
situat en la localitat dels Gires pròxima a Dénia, és una de les col·leccions més importants de mostres i curiositats de fusta
a nivell mundial.
Es tracta de la major xiloteca privada del món i el seu objectiu és donar a conéixer el valor científic i econòmic de les
fustes que existeixen en el món.
Tot gràcies a la labor de Manuel Soler especialista i coneixedor de les propietats físiques i mecàniques de les diferents
fustes.
Visita la Xiloteca en www.xiloteca.com

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT.
DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ
En el mes de Juliol es va realitzar el certificat de professionalitat "Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació.
SSCE0110" en el nostre centre
Competència General: Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i
eixides professionals que ofereix el mercat laboral en la seua especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de
la formació i l'actualització didàctica.
Nivell:3
Hores:380

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT OPERACIONS DE FORMIGÓ (EOCH0108)
Des del 07 de juny fins a 12 de setembre es realitza en el nostre centre el certificat de professionalitat "Operacions de
formigó". La competència general d'aquest certificat és: Posar en obra formigons (fonamentacions, elements estructurals,
soleres i paviments), participar en les operacions prèvies i posteriors a la formigonada i realitzar labors auxiliars en altres
talls d'obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establides en matèria de seguretat i salut.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i obra civil
ÀREA PROFESSIONAL: Estructures
DURACIÓ: 260 Hores

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT OPERACIONS
AUXILIARS D'OBRA DE PALETA DE FÀBRIQUES I COBERTES. (EOCB0208)
Des del 7 de juny fins al 20 de setembre es realitza en el nostre centre el certificat de professionalitat "Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes". La competència general d'aquest certificat és: Alçar murs i particions de
rajola i bloc per a revestir, construir i col·locar elements del suport de cobertura en obres de cobertes, i realitzar labors
auxiliars en talls d'obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establides en matèria de seguretat
i salut.
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i obra civil
ÀREA PROFESSIONAL: Obra de paleta i acabats
DURACIÓ: 320 Hores
Nivell: 1

FORMACIÓ INTERNA "UN DOCENT FELIÇ:
COMUNICACIÓ EFECTIVA I AFECTIVA"
Dins del PLA ANUAL DE FORMACIÓ del `professorat del curs 2018-2019 de CIPFP Catarroja, s'ha realitzat la formació
; "Un docent feliç: comunicació efectiva i afectiva". Tallers amb exercicis i pràctiques reals, per a conéixer propostes de
millora de la comunicació afectiva i efectiva, amb l'alumnat, i amb la resta de personal del centre són algunes de les activitats realitzades pel professorat. En ell també han conegut com realitzar una comunicació amable, que *ademas de fernos sentir bé siga eficaç.
El taller ha sigut dirigit per Mónica Lucas.
Experta en PNL, auxiliar Montessori, amb formació en CNV i Disciplina Positiva.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. SOLDADURA OXIGAS MIG-MAG
S'ha renovat el contracte de formació per a l'ocupació en Garantia Juvenil per segon any, a un alumne que ha completat
el Certificat de Professionalitat SOLDADURA OXIGAS I MIG-MAG. FMEC0210, juntament amb el seu treball desenvolupat en l'empresa al llarg d'aquest primer
any.
En aquest segon any, també es realitzara la formació corresponent en el nostre centre, juntament amb el treball en
l'empresa, situada a la Pobla de Vallbona.

JORNADA INSTRUCTIVA RUBIO MONOCOAT
El passat 16 de juliol, els responsables de l'empresa belga
Rubio Monocoat Ibèrica van presentar en CIPFP Catarroja, els seus productes a professors de formació professional relacionats amb la fusta , que es van desplaçar des de
diferents parts d'Espanya
L'activitat va consistir en una jornada instructiva sobre els
seus productes d'acabat per a exterior que es va dur a
terme en el nostre centre.
Per a començar es va impartir una breu xarrada informativa on es van explicar tots els productes que ofereix
l'empresa, centrant-se en els productes d'exterior.

VISITA A ANDREU WORLD
L'equip tècnic del departament de fusta i moble del nostre centre
va visitar les instal·lacions de fabricació i disseny de l'empresa
Andreu *World.
En la reunió posterior es va traçar el pla de col·laboració per als
pròxims anys:
Pràctiques de l'alumnat de les diferents formacions que oferim
Desenvolupament de projecte per als diferents perfils que es
necessiten.

INICI CURS 2019 - 2020
Comença el curs 2019 - 2020 en CIPFP Catarroja

COMENÇA EL NOU CICLE FORMATIU
Ha començat el nou cicle formatiu "Tècnic en xarxes i estacions de tractament d'aigua".

CURS DE CEFIRE “XARXES I TRACTAMENT D'AIGÜES”
El passat 24 de setembre va començar en el nostre centre el curs de Cefire "Xarxes i tractament d'aigües" a càrrec de professionals del sector i en col·laboració Global Omnium.
El curs de 30 hores de duració, dirigit al professorat del nou Cicle de Xarxes i Tractaments d'aigua i resta del professorat
de les famílies de Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Energia i Aigua, finalitzarà el pròxim 4 d'octubre.
Durant aquestes setmanes es realitzaran visites a plantes potabilitzadores.
Objectiu: Proporcionar els coneixements bàsics sobre la matèria específica del nou cicle de GM de Xarxes i tractament
d'aigües que s'imparteix en *CIPFP Catarroja des d'aquest curs.
Continguts:
• ETAPs + Qualitat de l'aigua
• Xarxes d'aigua - conceptes bàsics, disseny, modelització
• Xarxes d'aigua - manteniment, posada en servei, operacions
• Depòsits i estacions de bombament d'aigua potable -conceptes bàsics, dissenye
• Manteniment aplicat a ETAPs i estacions de bombament

CURS “OPERACIONES DE MECANIZADO EN CNC SOBRE EUROVENTANAS”
Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de perfeccionament i actualització del personal docent que imparteix
formació professional per a l'ocupació, el Centre de Referència Nacional de Paterna programa accions formatives que
abasten els àmbits metodològic, tecnològic i tècnic.
Del 9 al 13 de setembre es va realitzar en el nostre centre el curs de nivell 3 "Operacions de mecanitzat en CNC sobre "euroventanas" la duració del qual va ser de 35 hores.
Els objectius del curs eren conéixer el producte, característiques, i normativa de les euroventanas i aprendre a programar
i mecanitzar les *euroventanas.
Continguts teòric- pràctics:
Normativa, tipologia de finestres, materials i ferratges.
Realitzar els programes necessaris per a la fabricació de la *euroventana amb Maquines CNC, així com la configuració
de les eines necessàries.
Conéixer la seqüència de mecanitzats i treballs necessaris per a la fabricació de la euroventana.
Pràctica de mecanitzat en maquina CNC de finestra de dues fulles i una de mig punt.

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
L'alumnat del certificat de professionalitat "Manteniment Elements no estructurals de carrosseries de vehicles" TMVL0209
dins del nostre programa de Garantia Juvenil.
Competència general: realitzar la reparació d'elements amovibles, metàl·lics, sintètics i fixos no estructurals del vehicle,
ajustats a procediments i temps establits, aconseguint la qualitat requerida i en condicions de seguretat.
El curs va començar el passat 8 de juliol i aquesta setmana completaran el seu contracte de formació d'un any en Dr. Schneider Auxiliar SL.

