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REUNIÓ SMAR TRAIN
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CIPFP Catarroja es va reunir Telemàticament amb els socis espanyols de Smar Train per a concretar
la 1 Unitat de Formació, la qual versa sobre mobiliari intel·ligent

8M, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
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Amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona, i organitzat per la Coordinadora d'Igualtat i el
Departament d'Orientació, amb la col·laboració dels tutors i tutores, l'alumnat dels cicles formatius
d'FPB, GM i GS del CIPFP Catarroja ha realitzat un interessant treball de visibilització de dones rellevants de diferents èpoques, que han destacat per les seues contribucions en els diversos àmbits
de la ciència, la cultura i la lluita per la igualtat de drets.
Ací teniu una xicoteta mostra d'aquests treballs, que actualment estan exposats als corredors del
nostre centre, i dels quals ens sentim molt orgulloses i orgullosos.
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OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA (FMEE0108)
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L'alumnat del certificat de professionalitat "Operacions auxiliars de fabricació mecànica.
FMEE0108" ha finalitzat el seu període de formació amb contracte de formació DUAL en *CIPFP
Catarroja i s'incorpora als seus llocs de treball en empresa.

CIPFP CATARROJA JA TÉ LA CARTA ECHE
(ERASMUS D'EDUCACIÓ SUPERIOR) 2021-2027
Dins de la convocatòria d'Erasmus+ de l'anualitat 2020, el CIPFP Catarroja va sol·licitar l'acreditació
de la Carta Erasmus d'Educació Superior, coneguda com a Carta TIRE a l'Agència Executiva en
l'Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea. La mateixa va ser concedida en virtut de la Resolució del SEPIE de 17-12-2020, per al període del Programa Erasmus+
2021-2027.
Aquesta Carta constitueix un marc general de qualitat de les activitats de col·laboració europea i
internacional que tot centre d'educació superior podrà dur a terme, com ara mobilitat de personal
vinculada a l'aprenentatge i/o en la col·laboració en matèria d'innovació i bones pràctiques en el
marc del programa. Ha sigut atorgada per aspectes destacables com pot ser el bon enteniment i
finalitat dels principis de la Carta ECHE, experiència en acords internacionals de formació i aprenentatge i establiment d'un equip de coordinació i gestió de programes i projectes europeus,
entre altres.
L'estratègia internacional del CIPFP Catarroja es basa en l'establiment de relacions a llarg termini
amb institucions d'ensenyament, centres tecnològics i empreses d'altres països, especialment de
la UE. Així mateix, es pretén establir convenis de col·laboració amb altres institucions acadèmiques
i empresarials que tinguen una oferta educativa similar a la nostra, o l'àmbit d'actuació de la qual
laboral tinga relació directa amb les famílies professionals en les quals es formen els nostres alumnes, amb la finalitat d'intercanviar experiències i aprenentatge.
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Una d'aquestes formes de relacions se centra en participar en programes europeus, com pot ser el
Programa Erasmus+. El centre participa en els mateixos des dels seus inicis amb projectes de mobilitat i amb el Comenius ENTER (Education in New Technologies in European Relations), C95 Challenge (c95-challenge.eu/es_es/), Eurojoiner (Mobility of Wood Workers across Europe) (www.eurojoiner.com), MIMWOOD (Database of innovative materials for the furniture sector) (www.mimwoodproject.eu), ABILITY TO DONA'T, RISE (Lligen StartUp) i, actualment, amb SmarTrain (Bridging pivotal competencies from VET curricula to co-creation in furniture design)
(www.smartrain.eu).
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X JORNADES DE PORTES OBERTES
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Durant els dies 24 i 25 de març s'han realitzat la "X jornada de Portes Obertes" de CIPFP Catarroja.
Davant la impossibilitat de mostrar presencialment el nostre centre les jornades s'han realitzat de
manera virtual a través de la plataforma Webex. Aquesta iniciativa ha permés que els estudiants de
diferents centres educatius hagen pogut rebre tota la informació sobre els cicles formatius que es
realitzen en CIPFP Catarroja, les eixides professionals, els requisits d'accés, els tallers del centre,
entre molts altres aspectes.
En aquests dos dies han participat els centres IES 25 d'abril d'Alfafar, IES Sedaví, IES Massanassa,
IES Andreu Alfaro de Paiporta, La Florida de Catarroja, IES Ravatxol de Castellar-Oliveral. Agraïm a
aquests centres la seua assistència.
Vídeos de les Jornades: En el nostre canal de YouTube.
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PROJECTE SMARTRAIN
Els socis del projecte SmarTrain (www.smartrain.eu) es van reunir per a tancar els continguts de les
tres unitats formatives que formen part del projecte.
També s'han posat en comú
elements de difusió i revisat
el cronograma de passos
a donar.
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SIMULACIÓ AMB SISTEMA DE REALITAT VIRTUAL
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L'alumnat del Certificat de professionalitat "MAMR0208 Acabat de fusteria i moble", que es realitza
en CIPFP Catarroja, analitza i coneix el procés de pintat en diferents formes de peces mitjançant la
simulació amb un sistema de realitat virtual.
Altres continguts d'aquest certificat són:
Descripció d'un sistema de pintat
Conceptes i fenòmens del treball de pintada
Anàlisi de les diferents fases del pintat
Distància de pintat
Velocitat de pintat
Angle de pintat
Es tracta d'un certificat de nivell 2
de 490 hores de duració.
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CIPFP Catarroja participa en les jornades organitzades per la Universitat Laboral de la Corunya dins
del programa europeu MATS per a la formació de docents en energia eòlicaL'objectiu és desenvolupar habilitats que aborden i impulsen el canvi en les energies renovables
en alta mar. Aquest sector requereix noves capacitats per a tindre èxit en una economia cada
vegada més digital, ecològica i basada en el coneixement.
Les activitats desenvolupats se centren en les necessitats formatives identificades.
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INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR
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Alumnat de 2n Grau Mitjà "Instal·lacions de
Producció de Calor" finalitzen la seua formació
amb muntatges i posada en marxa de diferents
instal·lacions.
Arranquen ara els seus FCTs en empreses del
sector.

CONSCIENCIACIÓ ZERO RESIDUS

Alumnat de 2n FP Bàsica fusteria i moble han elaborat diferents cartells per a conscienciar a la comunitat educativa de la importància dels nostres residus.
Els residus deterioren greument la naturalesa i afecten la qualitat de vida i la salut de les persones.
Tots hem de contribuir a reduir la petjada ambiental.
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CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
"OPERACIONS AUXILIARS D'ACABATS RÍGIDS
I URBANITZACIÓ. EOCB0209"
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Alumnat del certificat de professionalitat "Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització. EOCB0209" realitzen soleres, paviments formigó imprés i empedrats, revestiments verticals amb
peces rígides i continus.
El curs consta de 440 hores, en les quals s'imparteix Prevenció de Riscos Laborals (*PRL), s'imparteix formació teòrica i pràctiques en taller o camp de pràctiques del centre.
La formació consisteix a donar a conéixer a l'alumne ( futur professional) des de la base , els procediments que comporten ; La formació consisteix a donar a conéixer a l'alumne ( futur professional)
des de la base , els procediments que comporten;
Una vegada Superats tots els Mòduls Formatius en el centre, passen a les empreses privades, per
a fer durant uns dies, les practiques en el món real, Tenint així la possibilitat de conéixer, donar-se
a conéixer amb l'aprés, i el més important, tindre la possibilitat d'integrar-se en el món laboral, tant
per compte d'altre, com per compte propi.
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VISITA INSTALACIONS MAQUINARIA MILANO
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Alumnat i professorat de 1r Grau Superior de "Disseny i Moblament" han visitat les instal·lacions
de l'empresa Maquinària Milà. En aquestes instal·lacions s'ha celebrat el Showroom de maquinària
per a fusta Open*House
L'esdeveniment està dirigit al sector de la fusta, plàstic i afins, on s'han presentat els nous models
de SMC.
Assessorament tècnic, proves en directe, xarrades amb experts, networking, són algunes de les activitats a les quals l'alumnat del nostre centre pogut assistir.

SMARTRAIN.

El nostre centre i AIDIMME van mantindre una reunió amb l'empresa Viccarbe dins del Projecte
Europeu "*SmarTrain".
En la reunió es van intercanviar opinions sobre
la Indústria del Moble, en concret sobre el
moble intel·ligent, economia circular,
sostenibilitat i medi ambient.

