PROJECTE COMPTEM DE ENERCOOP
El Departament d'Energia i Aigua del nostre centre va assistir dilluns passat, 4 de novembre, a la presentació del projecte
"Compemt". Aquesta inciativa del Grup Enercoop, pertanyent a la Cooperativa Elèctrica de Crevilent, i donada suport per
l'Ajuntament de Crevillent, persegueix convertir a aquesta localitat en una comunitat energètica en la qual l'electricitat neta
i el ciutadà com a consumidor actiu seran protagonistes. Una comunitat Energètica pionera a Europa. Per això, es va dur a
terme la presentació de Comptem (Comunitat per a la transició energètica municipal) l'objectiu de la qual és afrontar el repte
de la transició energètica des de l'àmbit local i involucrar als consumidors d'energia, els propis ciutadans, en els beneficis
de l'ús col·lectiu i compartit de l'energia produïda a partir de fonts renovables, passar a ser "prosumidors" (productors i consumidors).
L'acte va comptar amb la participació del Conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, del director general de l'Institut
per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), Joan Groizard, així com de l'alcalde de l'Ajuntament de Crevillent, José
Manuel Penalva. Per part del grup Enercoop van participar el seu president, Guillermo Belso i el director general, Joaquín
Mas.
Tres són les pautes fonamentals per a dur a terme, al llarg dels anys, l'apoderament dels consumidors i el foment de la
generació renovable a nivell local: l'autoconsum energètic col·lectiu, el sistema públic d'informació energètica i una app per
al telèfon mòbil.
Les comunitats energètiques són un concepte incipient i amb aquest projecte es pretén evolucionar en Creevillent cap a
un nou model energètic renovable, descentralitzat, descontaminat, digital i democràtic, amb el ciutadà com a protagonista.

PROJECTE "CONSTRUINT FUTURS"
En CIPFP Catarroja estem desenvolupant junt CEIP Vil·la Romana el projecte d'investigació i innovació educativa "Construint Futurs". Aquest projecte posarà en marxa durant el present curs (19/20) un model de treball metodològic innovador
en FP Bàsica sustentat a treballar les competències mitjançant un projecte d'aprenentatge-servei.
"Construint*Futurs" és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei al CEIP Vil·la Romana de
Catarroja. Els participants, alumnat d'FP Bàsica Fusteria i Moble del nostre centre i l'alumnat de primària de CEIP Vil·la
Romana, es formen en implicar-se en necessitats reals del centre educatiu veí, amb la finalitat de millorar-lo.
Els nostres alumnes estan realitzant els planters per a l'hort del nostre soci en el projecte.

VISITA A ESTUDIS
Alumnat de Segon Grau Mitjà fusta i moble del nostre centre visiten l'estudi Nonnadesign, on treballa un antic alumne de
CIPFP Catarroja.
També van visitar dos de les botigues de mobiliari més prestigioses de la ciutat Cosín i Vicente Navarrés Mobles.

IV SETMANA DE LA ECONOMIA LOCAL DE CATARROJA
Fa uns dies va tindre lloc la "IV Setmana de l'economia local" de Catarroja organitzada per l'ajuntament de Catarroja en
col·laboració amb les associacions comercials i empresarials de la localitat (ACYPE, AECA i ASMERCAT).
Aquest esdeveniment, que va començar el dimecres 13 i va finalitzar el divendres 15 de novembre, es va realitzar en el TAC
(Teatre Auditori Catarroja) sota el lema "Mercats sostenibles, oportunitats per a empreses".
Durant tres jornades, les activitats, tallers i entrevistes d'ocupació organitzades per la regidoria d'Impuls Econòmic de
l'Ajuntament de Catarroja van portar a centenars de persones a informar-se sobre noves vies de negoci, autoocupació o
cerca d'oportunitats laborals. CIPFP Catarroja va estar present mostrant la seua oferta formativa.

JORNADA "BONES PRÀCTIQUES EN FP DUAL"
El passat 14 de novembre va tindre lloc la Jornada de Cefire: "Bones pràctiques en FP Dual".
Paco Ibañez, cap d'estudis i responsable d'FP Dual del nostre centre va participar en la jornada amb la ponència "Definició
dels rols dels tutors/as del mòdul de formació en centres de treball i tutors/as d'FP dual"
Reflexions de la ponència:
Rols tutors/as
Flexibilitat
Autonomia
Departament empreses.
La jornada tenia com a objectius:
Conéixer el funcionament de Formació Professional Dual
a la Comunitat Valenciana.
Comunicar les bones pràctiques realitzades en FP Dual
Informar sobre les responsabilitats de les persones tutors d'FP Dual
Resoldre dubtes sobre FP Dual
Cap a on va dirigida l'FP Dual
Entre altres continguts es va tractar la Normativa del marc actual,
els contractes i beques, els elements implicats en les bones pràctiques
i com començar en FP Dual.

FUSTA CERTIFICADA
En el nostre centre es consumix fusta certificada FSC,
amb això contribuïm a la sostenibilitat dels boscos, combatre el canvi climàtic i formar a futurs professionals que
continuen amb estes pràctiques.

JORNADES FORMATIVES ILVA
La setmana passada, l'empresa Ilva Vernissos per a fusta va realitzar unes jornades formatives per a l'alumnat i professorat
de Grau Mitjà Fusta i *Muelbe i Grau Superior de Disseny i Amueblamiento. En aquestes jornades els alumnes van conéixer
els acabats més innovadors que Vernissos Ilva posa a la disposició de la indústria del moble.
La jornada formativa va tindre una primera part teòrica on el Director Tècnic, José Luis Arona, va detallar les principals línies
d'I+D+i i les tecnologies que el Grup IVM té en el mercat dels recobriments per a fusta.
Després es van realitzar aplicacions pràctiques on els alumnes acompanyats dels tècnics van poder experimentar amb
l'aplicació de nous acabats decoratius.

25N. DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

El passat 25 de novembre va ser el "Dia Internacional de l'eliminació de la Violència contra la Dona". En CIPFP Catarroja
intensifiquem la sensibilització sobre qualsevol mena de violència cap a les dones, tant psicològica com física o sexual
durant tota la setmana.
Finalitzem els actes amb la realització d'un mural amb motiu del 25N. En ell ens fem ressò del moviment "sabates roges".
A més durant la tutoria es va treballar el tema.

VISITA PROGRAMA RECUAL
Visita de l'alumnat i personal del programa Recual del Servei d'ocupació de l'Ajuntament d'Albacete, com a complement a la
formació dels certificats de professionalitat de la família "Fusta i moble".

IX JORNADES DE PORTES OBERTES
Un any més oferim la possibilitat d'assistir a les "IX Jornades de Portes Obertes" del nostre centre.
Horari:
Dimecres 18 i Dijous 19 de desembre de 2019 en horari de 9.00 a 12.00 hores.
Oberta inscripció en el següent link: https://cutt.ly/1e3u11f
(Places limitades per ordre de registre).
Veure o descarregar el programa d'activitats: https://cutt.ly/ge3u23j
Més informació contactant amb la coordinadora de l'activitat Esperanza López, la nostra orientadora.

