APLICACIÓ D’ACABATS
Alumnat de 2n FP Bàsica Fusta i Moble realitzant exercicis i processos pràctics d'aplicació d'acabats

CONTINUA EL PROJECTE "CONSTRUINT FUTURS"
Alumnat de Grau Superior de disseny i amoblament tutoritzen a alumnat de 1r FP Bàsica de fusta i moble dins del projecte
"Construint Futurs".
Una de les activitats d'aquest projecte va ser la realització d'uns planters i cartells per al *huerot del *CEIP Vil·la Romana de
Catarroja. Els planters van ser realitzats per l'alumnat del nostre centre de 1r FP Bàsica de fusta i moble.
Amb aquest projecte es amplia la formació de l'alumnat a nivell personal i professional. Aprenen valors, respecte, treball en
equip i comparteixen experiències.

VISITA ALUMNAT DEL CENTRE ÁREA FORMACIÓN DE VALÈNCIA
Alumnat del certificat de professionalitat
"DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A l'OCUPACIÓ. SSCE0110" que realitzen la seua formació en el
centre Área Formación de València van realitzar una visita al nostre centre.

JORNADA FINAL DE L'ESTUDI "SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ
DE LA FP DUAL PER ALS ANYS 2017, 2018 I 2019"
CIPFP Catarroja va assistir la setmana passada a la jornada final presentació i difusió de l'estudi "Seguiment i avaluació de
la implantació de la FP Dual per als anys 2017, 2018 i 2019", celebrat a Gandia.
Aquest projecte, realitzat per Infyde, realitza un seguiment i avaluació de la implantació de la FP Dual.
L'informe presentat realitza una anàlisi exhaustiva del model de Formació Professional Dual implementat fins hui, extraient
conclusions amb la finalitat d'introduir els canvis pertinents que conduïsquen a una millora substancial o un replantejament
d'aquest model.
En la jornada es va donar a conéixer l'experiència en altres Comunitats i l'opinió i experiència d'estudiants i empreses que
participen en l'FP Dual.

VISITA DEL CENTRE ERICH-BROCHER-SCHULE
Professorat del centre Erich-Brocher-Schule (Stuttgart. Alemanya) i la coordinadora de projectes europeus han visitat
recentment el nostre centre.
Durant la visita van conéixer les nostres instal·lacions
i l'oferta formativa de CIPFP Catarroja.

I JORNADA D'EDUCACIÓ INCLUSIVA
El nostre equip va assistir a la "I Jornada d'Educació Inclusiva", en ella es van presentar noves eines de treball i sensibilització, noves perspectives de l'educació inclusiva i experiències de bones pràctiques en altres centres de formació.
La jornada va tindre lloc en el Palau de les Arts de València davant un aforament competisc, equips directius i orientadors
de tota la Comunitat Valenciana, amb un acolliment espectacular.
L'equip de CIPFP Catarroja ha assistit a l'al costat d'equips directius i orientadors de tota la Comunidad Valenciana.
La inclusió ens fa una societat millor i més justa. Un model educatiu inclusiu és responsabilitat i compromís de tots.

MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC CURS 2017-2018
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, és la convocant en la Comunitat Valenciana dels premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2017-2018.
Els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica de grau mitjà i superior, són el reconeixement oficial dels
mèrits de l'alumnat que ha cursat brillantment aquesta etapa educativa.
El premi extraordinari curs 2017-18, al millor expedient acadèmic
va ser per a la nostra alumna Amparo Casañ
del Grau Superior d'Energia i Aigua.
El lliurament d'aquest guardó el passat 17 de desembre.

XII JORNADES SOBRE ENERGIES RENOVABLES
Alumnat del cicle superior d'Energies Renovables del nostre centre han assistit a les "XII Jornades sobre Energies Renovables" en la UPV amb la col·laboració de *GVAIvace, on el tema principal de la trobada ha sigut la descarbonització energètica.
Aquesta jornada és una plataforma d'intercanvi i coneixement amb especialistes d'empreses, i associacions, per a professionals i futurs professionals del sector. L'objectiu és analitzar el vertader Estat de l'Art en les diferents configuracions possibles basades en les energies netes, una reversió del marc legal i de conceptes com l'autoconsum, el retorn d'inversions,
l'eficiència energètica.
Una novetat d'aquesta jornada serà la innovació i les noves oportunitats de consum.

VISITA A GLOBAL OMNIUM
Alumnat i professat de Grau Mitjà Xarxes i Tractament
d'aigües del nostre centre han visitat i conegut de primera
mà les instal·lacions de l'empresa Emivasa del grup
Global Omnium.
En ella han vist el funcionament de la Sala de Control
d'aigua potable de la ciutat de València i àrea la seua metropolitana.

FABRICACIÓ MARTELL DE BOLA
Alumnat de Primer curs de Fp Bàsica Fabricació i Muntatge han finalitzat amb èxit el projecte de fabricació d'un
"martell de bola".
Aquesta eina és resultat de l'esforç i aprenentatge dels nostres alumnes.

IX JORNADES DE PORTES OBERTES

IX JORNADES DE PORTES OBERTES

Els dies 18 i 19 han tingut lloc les "IX Jornades de portes Obertes" en CIPFP Catarroja. Aquestes jornades pretenen ser un
punt d'informació per a tots aquells/as interessats a estudiar formació professional i vulguen conéixer millor com s'accedeix,
en què consisteix i quines alternatives d'estudis agrupa.
Donar a conéixer a l'alumnat la projecció a Europa i els projectes Erasmus.

IX JORNADES DE PORTES OBERTES
La jornada es va organitzar des del Departament d'Orientació del centre en col·laboració amb professorat de les diferents
Famílies Professionals que s'ofereixen en el centre.
Durant aquests dos dies ens van visitar Col·legi Sant Antoni de Pàdua II, Col·legi Larrodé cooperativa Valenciana, IES
Sedaví, Florida Secundària, IES Albal, IES La Sènia, IES Massanassa, IES 25 d'abril.

IX JORNADES DE PORTES OBERTES

Dins d'aquestes jornades ens van visitar jugadors
cadets de la Residència Llevant UD que van recórrer les instal·lacions i van conéixer oferta formativa del centre.

La directora Cefire Específic FP Cheste i de la Secció de Foment d'Ocupació de Labora. De la mateixa manera Jesús
Monzó, alcalde de Catarroja també van visitar les instal·lacions del centre amb motiu de les jornades.

MERCAT SOLIDARI, CAMPIONATS I GRAFITTI.
Diferents activitats s'han realitzat en CIPFP Catarroja per a donar pas a les vacacions de Nadal.
En l'interior del centre s'ha realitzat el tradicional mercat solidari de Nadal amb treballs realitzats per alumnat i professorat
de fusta i moble.
El grafitero pofesional Berni ha realitzat un grafitti en el pati del centre.
Acabem la jornada amb l'entrega de premis en la sala d'actes als guanyadors dels campionats.

