VISITA A LA PRESA
El professorat del cicle de Grau Mitjà de Xarxes i Tractament d'Aigua va visitar l'estació de tractament d'aigua potable
(ETAP) de la Presa (Manises).
En aquesta visita van recórrer les instal·lacions seguint el procés de tractament de l'aigua: desbastament, la coagulació, la decantació, la filtració i la desinfecció.

MADERALIA 2020
CIPFP Catarroja estarà present junt amb el CRN Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro CRNFP Paterna - família
MAM en el en l'espai Formació de @FIMMA_MADERALIA 2020. Despúes de l'ajornament del 10 al 14 de març.
Vos esperem del 2 al 5 de Juny 2020

FIRA GENERA 2020
Professorat del departament d'energies renovables del nostre centre va estar present en la fira Genera 2020 celebrada a Madrid.
Sota el lema "Integrem energies per a un futur sostenible" es van congregar prop de 241 empreses de 16 països. En
aquesta fira es van donar a conéixer els avanços i les perspectives de les energies renovables i l'eficiència energètica.
Genera compta amb un programa extens amb els tallers tècnics i l'anomenada Innovation Gallery que es destaquen
els esforços de sectors com la investigació i el desenvolupament.

XARXES I TRACTAMENT D'AIGÜES
Alumnat de Grau Mitjà “Xarxes i tractament d'aigües” de CIPFP Catarroja realitzant pràctiques en el taller.
Preparant-se per a ser els professionals del futur

CARNET MANIPULAROR/A DE ALIMENTOS
Abierta la inscripción para el curso de Manipulación De Alimentos
dirigido a myores de 16 años, para todos los sectores alimentarios.
Inicio: 15 d'abril de 2020
Horario: 10:00 a 13:00 horas

TALLERES DE RECICLAJE
Entre los días 4 y 12 de febrero se han realizado en
CIPFP Catarroja cuatro talleres dentro de la campaña
de la Generalitat valenciana "Recicla con los cinco sentidos".
Estos talleres se realizaron con el fin de profundizar en el
reciclaje de los diferentes materiales y, en particular, de los aparatos eléctricos y electrónicos.
Han tenido una muy buena acogida entre el alumnado de los varios ciclos formativos que ha participado

COL·LABORACIÓ GRAU MITJÀ I FP BÀSICA
Alumnat de Grau Mitjà i FP Bàsica del
nostre centre col·laboren intercanviant
coneixements.
L'alumnat de Grau Mitjà Instal·lacions de
producció de calor expliquen les propietats de l'aigua a l'alumnat d'FP Bàsica
Fabricació i muntatge.
Transversalitat, aprendre a transmetre
l'aprés són algunes de les capacitats que
practiquen en aquestes classes.

DIA MUNDIAL DE L'ENERGIA
14 de Febrer Dia Mundial de l'Energia.
Dia per a reflexionar sobre la importància
de l'energia en la nostra vida diària i
incentivar l'ús de fonts renovables.
En CIPFP Catarroja fomentem les energies renovables i un ús eficient i responsable de l'energia.

FABRICACIÓ BOMBA MANUAL CASOLANA
L'alumnat de FP Bàsica Fabricació mecànica de CIPFP Catarroja construïx una bomba manual casolana en el taller
del centre.
La bomba està construïda amb dos vàlvula anti retorn casolanes, fetes amb pneumàtics de bicicleta.

VISITA IES ENRIC SOLER I GODES
La pasada setmana ens va visitar l'alumnat d'FPB de IES Enric Soler i Godes de Benifaió, acompanyat pel seu orientador i part del professorat.
Els hem explicat què és un centre integrat, així com la nostra oferta formativa, forma d'accés, eixides professionals,
etc.
Després hem fet un recorregut pels diversos tallers i instal·lacions, on han pogut veure de primera mà les diferents
opcions que tenen al seu abast.

DISEÑO MUEBLE ALMACENAMIENTO MODULAR
Alumnat de primer Grau Superior de "Disseny i moblament" ha dut a terme un treball consistent a dissenyar i dibuixar
un moble d'emmagatzematge modular per a l'aula.
Els requeriment d'aquesta pràctica eren: poder guardar el material existent a l'aula, plans, maquetes, mostres de materials i catàlegs.
Els passos a seguir van ser:
- Bocetar, primeres idees
- Dibuixar en *AutoCAD la idea definitiva
- Imprimir plans
- Explicar en un document la idea del disseny

OFERTA SOCIOEDUCATIVA
Alumnat de Formació Professional Bàsica del nostre centre
van presenciar en el TAC Catarroja l'obra "Somni d'una nit
d'estiu", William Shakespeare.
Aquesta activitat es realitza dins de l'oferta socioeducativa en
anglés i francés de l'ajuntament de Catarroja.

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM COML0110
Aquest mes ha conclòs el certificat de professionalitat "Activitats auxiliars de magatzem" COML0110.
Aquest certificat de nivell 1 pertany a la família professional "Comerç i màrqueting" dins de l'àrea professional "Logística comercial i gestió del transport" i consta de 210 hores.

