ACTIVITAT EN EQUIP TEAM BUILDING
Abans del començament de la pràctiques en empresa, l'alumnat de segon curs de Grau Mitjà "Instal·lacions de Calor" han
realitzat una activitat en equip de team building consistent en una Scape Room.

FALLA
L'alumnat de primer i segon de FP Bàsica de CIPFP Catarroja construïxen una maqueta de falla. El tema triat és la crítica
del centre. Estaran acabades l'11 de març.
El dia 13 un jurat atorgarà el premi a la millor falla.

PRÀCTIQUES EN TALLER
Alumnat de segon Grau mitjà "Instal·lacions de producció de calor" de CIPFP Catarroja conclouen els muntatges de les
instal·lacions en el taller del centre.

PROJECTE FINAL FUSTERIA I MOBLE
Alumnat 2n GM Fusteria i Moble CIPFP Catarroja realitzen projecte final. Després del masillado i escatat apliquen vernissos
a l'aigua i decape en el mòdul “acabats de fusteria i moble”. Gran treball d'estos futurs professionals.

XARXA INNOVA
L'equip directiu de CIPFP Catarroja forma part els 13 centres Labora Formació de la Comunitat Valenciana que es van
reunir en el *CIPFP de Benicarló (Castelló), per a planificar les accions conjuntes d'innovació i els projectes en matèria de
Formació Professional per a l'Ocupació.
Amb aquestes accions es pretén, a través de la formació, facilitar la inserció laboral de les persones desocupades, fomentar
l'emprenedoria, generar valor social en una societat oberta i inclusiva i millorar la qualificació professional dels treballadors
i treballadores
En la reunió es va acordar posar en marxa activitats els resultats de les quals es donaran a conéixer en l´*Escola Valenciana
d´*Innovació (*EVInnova), que se celebrarà els dies 29 i 30 de setembre de 2020.
Es va realitzar també una visita a les instal·lacions del centre.

FORO D'OCUPACIÓ EMPLE@LCÀSSER
El nostre centre va estar present en el Fòrum d'Ocupació Emple@lcàsser impulsat des de la Regidoria d'Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social de l'Ajuntament d'Alcàsser.
Aquest fòrum posa en contacte a persones que busquen una oportunitat laboral amb empreses que busquen ampliar la
seua plantilla. Trobaran també estands informatius d'entitats col·laboradores que els ajudaran a obtindre informació i orientació molt útil sobre el mercat laboral, així com xarrades i tallers.

DÍA DE LA DONA

FEM UN GIR A LA HISTÒRIA
El dia de la dona és un d'aquells dies que encara fa falta tindre en el calendari per tal de normalitzar la visibilitat de les dones.
En aquest cas, el CIPFP de Catarroja, dins del mòdul de Comunicació i Societat, ha volgut fer UN GIR A LA HISTÒRIA.
Als llibres de text l'alumnat pot trobar informació sobre grans polítics, escriptors, científics, empresaris, pintors, músics, descobridors... la immensa majoria hòmens. És el moment que capgirem la història,com deia el poeta. Les dones també han
estat polítiques, escriptores, científiques, empresàries, pintores, músiques, descobridores, etc.
Susanna Villanueva, Coordinadora d'Igualtat i Convivència ha estat qui ha fomentat aquesta exposició, realitzada des del
Departament de Comunicació i Societat i amb el treball del Departament de Fusta.
Per a fer possible aquesta mostra, tot lálumnat de Formació Professional Bàsica del CIPFP de Catarroja han hagut de realitzar un treball de recerca i tria de dones que han deixat una petja important en el món que vivim ara.
El resultat és l'exposició de VINT-I-CINC DONES de tots els temps i de tots els llocs.
L'alumnat de I FP Bàsica de Fusteria (sota la direcció del professor Jose Vicente Albert), han fabricat un fantàstic panell
giratori, amb el qual podem descobrir la imatge de cada dona i, amb un gir, assabentar-nos de com va contribuir cadascuna
d'elles a construir el futur que vivim ara.
Algunes, segurament, ens sonaran: Clara Campoamor, Coco Chanel, Marie Curie; mentre que d'altres, tot i ser motor de la
història, són pràcticament desconegudes, com Sarah Babbit (inventora de la serra circular), Jerònima Gal·lés (una de les
millors impressores del món), Gabriela Mistral (Nobel de Literatura) o Rita Levi-Montalcini (Nobel de Medicina), entre
d'altres.
Des del Departament agraïm tota la implicació i feina de la resta de personal del Centre i us convidem a tots a visitar-la.
Desde el Departamento agradecemos toda la implicación y trabajo del resto de personal del Centro y os invitamos a todos
a visitarla.

GAMIFICACIÓ A L'AULA
L'alumnat de primer de Grau Supedior de "Disseny i moblament" conclouen el trimestre aplicant l'aprés mitjançant la ludificació a l'aula.

CONTRIBUCIÓ ASSIGNATURA D'INGLÉS AL PROJECTE "CONSTRUINT FUTURS"
L'alumnat de l'assignatura d'anglés contribueix al projecte "Construint Futurs". Aquest alumnat de formació Professional
Bàsica Fusteria han apreciat que es pot fer en un banc de l'amistat a través dels sentits: escoltar, parlar, llegir i escriure.
Per a ells, han treballat la sinonímia i han aprés
a embellir les propostes del projecte.
El treball ha constat de tres fases:
escriure, plastificar i penjar.

CICLE “EL SELFI DE MIS EMOCIONES”
Organitzat pel departament d’orientació de CIPFP Catarroja, des del mes d’octubre 2019 i al llarg de 10 sessions, l’alumnat d’ FP Básica
del centre ha realitzat un taller per aprendre a gestionar les seues emocions i millorar la convivència en el centre.
Aquest cicle ha estat impartit de manera totalment gratuïta i desinteressada per l’associació Kreskante Kune- L’Escola Activa i ha finalitzat amb dos meravellosos concerts de bols tibetans a càrrec de Víctor Arrabal. Aquestes activitats es van realitzar abans del confinament.
Agraïm profundament la seua col·laboració a aquest gran equip encapçalat per Mónica Lucas i integrat per Vicenta Bas, Silvia Candel,
Olga Carrascosa, Patricia González, Suzanne Grootscholten i Helena Llopis.
Totes elles han desenvolupat un gran treball que, sens dubte, ha deixat empremta en les vivències dels nostre alumnat.
Moltíssimes gràcies!

ACCIONS FORMATIVES CANCEL·LADES
COMUNICAT OFICIA
Suspensió d'activitat docent en tots els nivells educatius (Universitats, Batxillerat, Educació Secundària i Infantil, Guarderies, Formació Professional i altres) a partir del dilluns 16 de març.
CANCEL·LADES TOTES LES ACCIONS FORMATIVES DE LABORA

LES CLASSES CONTINUEN VÍA ONLINE
La formació de tots els nostres CICLES
formatius FP continua via online.
Accedint al MODDLE

Superada 1a setmana de classe online des de casa.

El CIPFP Catarroja romandrà tancat des de hui
en dia 24 de març fins a nova orde.
No hi ha atenció telefònica.
Les consultes administratives es poden fer
i seran ateses pel nostre correu electrònic,
cipfp_catarroja@gva.es.
Les classes dels cicles formatius de FP
s'estan realitzant de forma telemàtica .

Donem les gràcies al professorat del Centre Integrat Públic de Formació Professional Catarroja pel gran esforç que estan fent per a seguir la seua tasca docent a distància, a les tutories el treball de comunicació i a l'alumnat i les seues famílies per contribuir que esta anòmala situació la superem juntos/as amb èxit.

Ànim a tots. #quedatencasa

