PROJECTES PRIMER DISENY I AMOBLAMENT
L'alumnat de Primer Curs Grau Superior de Disseny i Amoblament del nostre centre han presentat els seus projectes
de llums de sobretaula.
Imaginació, optimització de materials, treball i esforç.

VISITA A INSTAL·LACIONS
Fa uns dies l'alumnat dels grups Grau Mitjà de "Instal·lacions de Producció de Calor" i "Instal·lacions Frigorífiques i de
Climatització" van realitzar una visita a les instal·lacions de climatització i ventilació del complex AQA d'Albal i del Poliesportiu La Balaguera d'Albal.

VÍDEO: L'Energia - Promoció Ús Eficient de l'Energia.
Compartim el vídeo-documental elaborat per l'alumne Nacho Vaquer de 2n eficiència energètica de CIPFP Catarroja
sobre l'Energia i el consum responsable. Gran treball
https://youtu.be/kkUq2yt0kd0

SOLDADURA AMB ELÈCTRODE REVESTIT I TIG (FMEC0110)
Durant aquests mesos s'està realitzant en el nostre centre el Certificat de professionalitat Soldadura amb elèctrode
revestit i TIG (FMEC0110).
Es va iniciar el passat 25 de novembre i finalitzarà el 25 de juny.
Les seues competències generals d'aquest certificat són: Realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestits i soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb especificacions de procediments de soldadura (WPS), amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.
Es tracta d'un certificat de nivell 2 i amb un total de 640 hores.

OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE DE XARXES ELÈCTRIQUES
Des del passat 28 de novembre s'està realitzant en el centre el certificat de professionalitat "ELEE108. Operacions
auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques" .
Aquest certificat de nivell 1 té una duració de 140 hores i finalitzarà el pròxim 11 de febrer.
Pertany a la família professional: Electricitat i electrònica i a l'Àrea professional: Instal·lacions elèctriques.
La seua competència general: realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries i subterrànies, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas,
aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

CONSTRUINT FUTUR
Continuem treballant en el projecte "Construint Futurs" en aquesta fase l'alumnat està treballant en classe, en concret
en el mòdul de ciències aplicades.
Fases del projecte:
- Fase I: Brainstorming: s'analitzen bancs urbans existents i es veuen diferents perills per als xiquets. S'analitza la
forma per a una fabricació senzilla al mateix temps que s'analitzen els materials.
- Fase II: una vegada triats dos models, s'estudia l'ergonomia infantil per a fer el banc el més accessible a aquestes
franges d'edat.
- Fase III: Planimetria; es dibuixa el pla general dels dos models seleccionats, estudiant esquadres, trobades, possibles assembles o ferratges. Una vegada fet això, s'opta per un dels models i es dibuixen totes les peces del banc
(especejament).
- Paral·lelament a això, s'està treballant en el mòdul de "Atenció al Client" la possible imatge corporativa del projecte.
Cada alumne està desenvolupant: un logotip, cartell, full de mà, publicació en *twitter i finalment un blog.

SEGON DESDEJUNI MICROCLUSTER FUSTA I MOBLE
MICROCLUSTER FUSTA i MOBLE aglutina una comunitat del coneixement, que possibilita i facilita la trobada entre
empreses i servicis públics, per a cobrir les diferents necessitats de persones qualificades , així com la formació necessària a curt, mitjà i llarg termini, aprofitant la concentració de les empreses del sector Fusta i Moble.
Participen en este model de comunicació i col·laboració, a més de les empreses del sector, tots els organismes públics
que poden aportar valor a este cluster, com els Centres LABORA FORMACIÓ, Centres Integrats de Formació Professional, Espais LABORA, Espai Empreses, Cambra de Comerç i Universitats, a través d'una “FINESTRETA ÚNICA”.
COM A OBJECTIUS PRIORITARIS:
- Obtindre informació de les necessitats d'ambdós parts (empreses - formació).
- Crear canals estables i formats de comunicació adequats.
- Adaptar-se adequadament a les necessitats de l'entorn i als avanços tecnològics.
- Cobrir amb recursos públics les necessitats de personal qualificat i de formació professional de les empreses.
PER A AIXÒ, ES FOMENTA:
- Facilitar la trobada entre persones a la recerca d'ocupació i empreses que precisen treballadors qualificats i amb
formació.
- Sistema d'informació, amb canal directe bidireccional (empreses - formació), per mitjà del correu electrònic
microclustermaderaymueble\@gva.es
- Desdejuni d'estratègia i especialització (semestral).
- Compartir la informació de les ofertes, novetats i necessitats de qualificació i formació.
- Compartir l'experiència i documentació generada, en un inventari en el núvol.
EN EL PUNT DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D'instal·lació LABI 4.0, (EXPLICAR EN QUE CONSISTIX EL
PROJECTE) :
Proximamente es realitzara la instal·lació d'un LABI 4.0 , amb formació en estes tecnologies i la implantació de “pildores formatives”, de 20 h. per a complementar els Certificats de Professionalitat de Nivell 1, 2 i 3 que s'impartixen en el
centre, apuntales de realitzar una labor de difusió i coneixement d'estes tecnologies, dins del Pla Estratègic RISC3 de
la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de:
- Col·laborar des de la formació a aconseguir una indústria competitiva i digitalitzada. - Crear una comunitat de professionals amb capacitats digitals adaptades al treball.
- Ser un centre referent en especialització digital en la formació professional per a l'ocupació.
El dia 29 de Gener es va celebrar en el nostre centre el “Segon Desdejuni de
treball Microcluster sector fusta i moble”.
Els punts tractats en el desdejuni han sigut:
- Presentació Centre Referència Nacional de Transformació i Instal·lació
de Fusta i Suro a Paterna. (València).
- Projecte d'instal·lació LABi 4.0 en CIPFP Catarroja.
- Necessitats formatives de l'Observatori de les Necessitats del SEPE.

SEGON DESDEJUNI MICROCLUSTER FUSTA I MOBLE
Va iniciar l'acte la intervenció del Secretari Autonòmic d’Ocupació
General de Labora, En Enric Nomdedéu i Biosca.

A continuació va prendre la paraula el President de la Cambra de
Comerç de València, El senyor José Vicente Morata Estragués.

El senyor Rafael Navarro Quilis, com a Director del Centre Integrat de Formació Professional de Catarroja, després de
donar la benvinguda, va anunciar en el seu discurs als presents el futur projecte d'instal·lació LAB 4.0.

SEGON DESDEJUNI MICROCLUSTER FUSTA I MOBLE
La presentació del Centre de Referència Nacional de Transformació i Instal·lacio de Fusta i Suro a Paterna va estar a càrrec de la
tècnica la senyora Celia Ruiz Flores.

A més dels intervinents van assistir a l'acte:
Senyora M. Carmen Orient Olegario. Del Servici de Centres de Formació professional per a l'Ocupació.
El senyor Francisco Javier García. President de FEVAMA.
El senyor Rafael Pérez Bonmáti. Secretari General de FEVAMA. (Federació empresarial de la fusta i moble de la
Comunitat Valenciana).
El senyor Alejandro Bermejo Fliquete. President d'ASEMAD. (Associació d'Empresaris de Fusteria i Afins de la
Comunitat Valenciana).
El senyor Jesus Monzó. Alcalde de Catarroja.
Empresaris del Sector de la Fusta i Moble.

SEGON DESDEJUNI MICROCLUSTER FUSTA I MOBLE
Es van realitzar visites a les instal·lacions del centre junt amb el Secretari Autonòmic En Enric Nomdedéu i l'alcalde de
Catarroja acompanyats de docents i personal del centre.
Es van mostrar les distintes aules i tallers del centre on representants de les empreses assistents van conéixer la
formació de l'alumnat en els seus distints nivells tant d'Educació com d'Ocupació.
Es va invitar a tots els centres de Formació Professional que impartixen formació realiconada amb la família professional de fusta i moble.

SEGON DESDEJUNI MICROCLUSTER FUSTA I MOBLE

Contacto:
microclustermaderaymueble@gva.es

