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Dins de la 1a Jornada sobre la formació professional per l'ocupació i la detecció de necessitats,
celebrada en el CIPFP Catarroja, el matí del 22 de Desembre de 2020, es va organitzar la taula
redona “Microcluster fusta i moble” projecte seleccionat per l'Escola Valenciana d’Innovació, moderada pel Director de la unitat d'emprendeduría UV-Emprém, Rafael J. García i en la que van participar el Director del CIPFP Catarroja, Rafael Navarro, la tècnica del Centre de Referència Nacional
de Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro de Paterna, Celia Ruiz, el President de FEVAMA, Federació Empresarial de la Fusta i Moble Comunitat Valenciana, Alejandro Bermejo.

Rafael J. García.
En la seua presentació destaca la labor de l'Escola Valenciana
d'innovació, posant en valor la col·laboració de la Universitat de
València amb LABORA creant un espai de treball col·laboratiu.
Un LAB per a la formació de professionals on formular idees i
practiques per a millorar la formació professional.
Definix el Microcluster com un nou concepte d'innovació i
col·laboració per a la millora de la competitivitat sobre un
sector productiu o territori especifique, destacant el valor del
sector de fusta i moble a la Comunitat Valenciana que genera
ocupació en este sector productiu."
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Alejandro Bermejo.
Hi ha sectors com el de l'hàbitat on podem trobar-nos amb uns
anys de creixement i pot ser un de motors de l'economia en un
futur, a Espanya es preveu que es rehabilite abans de 2030, 1,2
milions de vivendes.
En l'actualitat la desocupació en el sector de fusta i moble és
zero, la demanda de treballadors formats és cada vegada major
i la falta de personal impedix que les empreses puguen créixer,
per això és tan important la formació professional i projectes
com el microcluster per a facilitar la connexió entre els distints
sectors.
Si una empresa no està actualitzada es queda fora de mercat,
amb la qual cosa és molt important que els centres de Formació professional estiguen a l'avantguarda de les últimes tecnologies quant a maquinària, digitalització i processos i sobretot
que estiguen en contacte amb associacions empresarials per a
saber quines són les necessitats i tendències del mercat.
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Rafa Navarro.
El CIPFP Catarroja és el centre on nombre més gran d'alumnat
es prepara per a este sector, el projecte Microcluster Fusta i
Moble porta any i mig en funcionament amb l'objectiu de
coordinar els diferents recursos públics: Espais LABORA, Centres de formació, les diferents entitats socials. La incorporació a
l'ensenyança de les noves tecnologies, reunint en els seus desdejunis a les empreses i els servicis públics.
Amb la creació d'una “finestreta única” per a facilitar la connexió directa entre els sectors implicats així un mitjà de comunicació a través d'un correu electrònic on comunicar-se.
La incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0 és una de
les prioritats en la formació de futurs treballadors i informació i
suport a les empreses.
S'invita al finalitzar l'acte la visita a les instal·lacions del LABi 4.0.
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Celia Ruiz.
Des del Centre de Referència Nacional de Transformació de
Fusta i Suro, tenim oportunitat per un costat de rebre un
finançament estatal per a productes experimentals relacionats
amb innovació educativa i d'altra banda poder coordinar o supervisar l'educació online.
La teleformació ens permet desenrotllar certificats de professionalitat en modalitats semipresencials, que permet programar cursos més curts, amb simuladors virtuals que tenen a
veure amb la construcció i instal·lació d'estructures de fusta i un
catàleg interactiu de maquinària de fusta en tres dimensions,
on els alumnes poden estar experimentant a través de dispositius mòbils, familiaritzant-se amb el funcionament de les màquines.
S'intenta motivar la gent jove pel treball en este sector, que
està associat a una activitat tradicional i que en l'actualitat
compta amb noves tecnologies d'avantguarda.

Desembre Diciembre 2020
“1ª JORNADA SOBRE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
PER L'OCUPACIÓ I LA DETECCIÓ DE NECESSITATS,”
Dimarts 22 de desembre de 2020.
Saló d'Actes del CIPFP Catarroja
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Rafael Climent González.
Honorable Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Posar a disposició dels sectors productius les persones millor
qualificades per a fer possible el funcionament de l'activitat
productiva.
L'impuls de la formació professional com a instrument clau de
la transformació del model productiu.
L'ajust de l'oferta formativa a les necessitats del territori i dels
sectors productius.
La pandèmia ens hi ha assenyalat la necessitat d'augmentar les
mesures per a avançar cap a un model productiu més responsable socialment i ecològicament aprofitant els canvis tecnològics.
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Rocío Briones Morales.
Directora General Ocupació i Formació.
Des de LABORA, el nou servici valencià d'ocupació i formació,
impulsar el valor públic de la formació professional per a l'ocupació.
En 2019 destaquem el creixement de les taxes d'èxit de les activitats formatives, el 78 per cent de l'alumnat obté un certificat
de professionalitat.
Els centres LABORA-Formació s'han integrat com a entitat
pròpia amb la intenció de lideratge en la gestió de la formació
professional per a l'ocupació com a referència comarcal, lidera
els processos de detecció de necessitats.
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Taula Redona. El valor del diàleg social. Diàlegs d'innovació.
Enric Nomdedéu.
Secretari autonòmic d'ocupació.
Miguel Javaloyes.
Secretari Tècnic de la CEV (Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana).
Pilar Mora.
Secretària d'Ocupació Formació i Igualtat de Genere d'UGT-PV.
Ana García.
Secretària de Formació i Ocupació de CCOO.
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Taula Redona. El valor del diàleg social. Diàlegs d'innovació.

Enric Nomdedéu.
Enguany per primera vegada hi ha un grup d'orientadoras/es
de LABORA, la qual cosa ens permetrà tindre la formació contínua del personal, per a poder prestar un millor servici públic.
Quant a la formació en este moment existixen 800 cursos en
marxa, que s'impartixen en 13 centres i més de 300 empreses
en el marc de col·laboració públic privada.

Ana García.
La formació és una política activa d'ocupació i és un dret dels
treballadors i treballadores.
S'han acordat amb la Conselleria unes línies específiques per a
la formació per a poder qualificar els treballadors i poder posicionar-los en una millor opció per a entrar en el mercat laboral.
En els tallers d'ocupació, les escoles taller els alumnes ixen amb
un certificat de professionalitat que els servix per a tot el territori nacional i per a Europa.
Amb els consells territorials de formació arribarem a tots i cada
un dels territoris amb la detecció de necessitats formativa i la
formació fruit del diàleg social dels pactes territorials per l'ocupació.
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Taula Redona. El valor del diàleg social. Diàlegs d'innovació.

Pilar Mora.
Actualment estem negociant i participant en les taules de
diàleg social d'ocupació i de formació i participant de manera
activa en la reivindicació i la negociació d'un pressupost propi
per a les polítiques actives d'ocupació.
Destacar el paper del Consell valencià de formació professional
per a l'ocupació, que és un òrgan superior consultiu de la formació professional que establix i marca les línies de la política
valenciana dirigida a detectar les necessitats d'ocupació.

Miguel Javaloyes.
La convocatòria per anticipat és important, és finalitzar amb les
burocràcies i complir amb els terminis ha sigut un gran èxit. És
important tindre esperit de consens, per a exposar les diferents
visions entre els sindicats i els empresaris.
Hem d'anticipar-nos a veure que sectors seran els més danyats
per a poder reubicar als treballadors en una major formació.
Les empreses que actualment estan en un ERTE necessiten la
qualificació de la millora dels seus treballadors per a no tancar,
és molt més car un treballador parat que un treballador format.
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Ximo Puig i Ferrer.
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.
L'objectiu comú de l'enaltiment de la formació com una de les
vies segures per a eixir d'esta situació difícil que estem vivint i
és el moment d'accelerar processos pendents des de fa temps.
La dècada del 20, 30 és absolutament decisiva per la digitalització, la transició ecològica i per al manteniment de l'estat del benestar, que en el fons és el plantejament de la Unió Europea.
La formació és l'única aposta segura per a no tindre una generació perduda amb unes persones que estiguen en la incertesa
permanentment, necessitem millorar la nostra productivitat i
això és possible amb la innovació, la tecnologia, l'I+D+I i la formació.
És imprescindible situar la qualificació de qualitat al nivell que
toca, durant massa temps no ha sigut prou ponderada la formació professional, però ara és l'única eixida que tenim com a
societat.
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Visita a LABi 4.0 CIPFP Catarroja (Smart Factory)
Iniciativa innovadora per a impartir formació actualitzada a les necessitats
tecnològiques utilitzant BigData en temps real amb protocols de seguretat.
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Desembre Diciembre 2020
A la primera jornada sobre la formació professional per l'ocupació i la detecció
de necessitats.
Van assistir:
Ximo Puig i Ferrer.
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.
Rafael Climent González.
Honorable Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Enric Nomdedéu Biosca.
Secretari Autonòmic d'Ocupació i Director General de LABORA.
Rocío Briones Morales.
Directora Deneral Ocupació i Formació.
Jesús Monzó Cubillos.
Alcalde de Catarroja.
Rafael Navarro Quilis.
Director del CIPFP Catarroja.
Manuel Gomicia Giménez.
Dg. de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial.
Pedro José Beneyto Calatayud.
Director Provincial del SEPE València.
Salvador Navarro.
President CEV. Confederació Empresarial Valenciana
Ismael Saez.
Secretari General UGT.
Arturo León.
Secretari General CCOO.
Rosa López Pérez.
Subdirectora General FP per a l'Ocupació.
Miguel Ángel Javaloyes.
Secretari General CEV.
Pilar Mora.
Secretària Formació, Ocupació i Igualtat de Gènere UGT-PV.
Ana García Alcolea.
Secretària de Formació i Ocupació CCOO PV
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Enrique Monasterio.
Empresa SMC.
Rafael García Martínez.
Director Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius. Universitat de València.
Darío Moreno Lerga.
President Mancomunitat Camp de Morvedre.
Eva Ángela Sanz Portero.
Presidenta Mancomunitat de l’Horta Sud.
Inma Giménez.
ACE (Agrupació Comarcal d'Empresaris)
Leonor Sáiz.
Presidenta de la Comissió de Fp CEV.
Javier Maqueda.
Secretari Intercomarcal València Sud i Interior UGT-PV.
Carolina Sánchez.
Representant CCOO Pacte.
Inmaculada Vela Ortiz.
Presidenta AECA Associació Empresarial de Catarroja.
Alejandro Bermejo Fliquete.
President de FEVAMA. Federació Empresarial de la Fusta i Moble C.V.
Francisco de Paula Pons Alfonso.
Fòrum Empresarial Horta Sud.

Esta “1a Jornada sobre la formació professional per l'ocupació i la detecció de necesidades”
Es va realitzar en les dependències del CIPFP Catarroja el matí del dia 22 de desembre de 2020
i emés per streaming.

- Mesa "microcluster proyecto de innovación..." https://youtu.be/Kuevjfi4DsQ
- Vídeo resumen https://youtu.be/OhOo71pMQV8

