
 

Presentació  
 
L'IES Almussafes és un centre públic capdavanter de nova 
generació en el cor d'un dels polígons industrials més estratègics 
dins del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana: el polígon 
Juan Carlos I (FORD) d'Almussafes. 
 
Sens dubte, un dels principals reptes de les Administracions 
educatives, i en particular dels centres públics, és el fet de poder 
adaptar-se d'una manera flexible a les necessitats formatives de 
l'entorn empresarial en el qual estan situats, i és necessari crear 
mecanismes que doten als centres de la major eficàcia i 
eficiència per a donar solució als problemes diaris als quals ens 
enfrontem: un model de formació professional dual idoni i 
realista, un mapa escolar de la formació professional sostenible i 
consensuat amb el sector empresarial, estratègies per a la 
rúbrica de convenis de col·laboració per a la cessió 
d'instal·lacions a les empreses, la impartició de cursos de 
qualificació professional, la certificació professional dels 
treballadors… 

Impulsarem un interessant punt de trobada entre les 
administracions educatives, empresaris i entitats locals. 

 

«Reunir-se és un començament, romandre junts és el progrés i 
treballar junts és l'èxit.» 

Henry FORD 
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Més informació a 
IES ALMUSSAFES 
 Av. de la Foia, 1 
46440 Almussafes 
96 171 91 05  

 
 
 http://www.iesalmussafes.org/jornadesfp16 
 jornadesfp@iesalmussafes.org 
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Almussafes,  març-juny de 2016 
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Dijous, 3 de març de 2016 

 10.30 h ACTE INAUGURAL i de presentació de les 
jornades. Comptarem amb la participació del Sr. 
Miguel Soler, secretari autonòmic d'Educació i 
Investigació, i de la Sra. Marina Sánchez, directora 
general de Formació Professional i Ensenyaments 
de Règim Especial. 

 11.00 h Descans. S'hi oferirà un desdejuni als 
assistents.  

 11.20 h TAULA REDONA «Creació d'un conveni marc 
de col·laboració entre el teixit empresarial d'Almussafes 
i l'IES Almussafes» 

Hi participen: 

 Sr. Miguel Soler. Secretari autonòmic d'Educació i 
Investigació. 

 Sra. Marina Sánchez. Directora general de Formació 
Professional i Ensenyaments de Règim Especial. 

 Sr. Emilio Orta. President del Clúster d'Automoció de 
la Comunitat Valenciana (AVIA). 

 Sr. Vico Valero. President de l'Asociación de 
Propietarios y Usuarios del Parque Industrial Juan 
Carlos I. 

 Sr. Toni González. Alcalde d'Almussafes. 
 Sr. Pedro Valero. Director del SERVEF de Silla. 
 Sra. Elena Mª Baldoví. Directora de l'Agència de 

Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica. 

Modera: Francesc Bastidas. Director de l'IES Almussafes 

 

 

 
 

Dilluns, 21 de març de 2016 

 10.00 h XARRADES-TALLERES.  
 «Competències per a treballar en el segle XXI.» 
 «La recerca activa d'ocupació.» 

Impartits per Pedro Valero, director del SERVEF de 
Silla i Elena M. Baldoví, directora de l'oficina ADL 
d'Almussafes. 

 11,30 h. PRESENTACIÓ “Funcionament de la 
borsa de treball d’ AVIA” a càrrec d’  Elena Lluch, 
Directora-Gerent del Clúster d’ Automoció de la 
Comunitat Valenciana (AVIA) 

Dimarts, 22 de març de 2016 

 10.00 h. CONFERÈNCIA. «Erasmus+: noves 
perspectives de futur» a càrrec de Raquel García, 
coordinadora Erasmus + de l'IES Almussafes. 

 11.30 h. PRESENTACIÓ. «Creem una empresa a 
partir d'un hort escolar ecològic». Projecte 
d'Innovació Educativa seleccionat i subvencionat 
per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport. 

Dimecres, 23 de març de 2016 

 10.00 h. DEMOSTRACIÓ dels equips participants 
en els Campionats Autonòmics de la Formació 
Professional de la Comunitat Valenciana «Skills» 
2016. 

 11.30 h. CONFERÈNCIA «La importància de la 
creació d'un entorn plurilingüe en la Formació 
Professional» a càrrec de Fernando Soler, 
responsable del Programa Plurilingüe de segon 
curs de Mecatrònica. 
 

 

Dijous, 7 d'abril de 2016 

 10.00 h. CONFERÈNCIA. «Oportunitats de formació i 
ocupació a la Unió Europea» a càrrec de Europe 
Direct. Conselleria de Presidència. Generalitat 
Valenciana. 

Dijous, 28 d'abril de 2016 

 10.00 h MESA TÈCNICA. «Matriceria i control 
numèric». Dirigida a empreses del sector. 

 11.30 h Presentació del Projecte d'Enriquiment 
Competencial en control numèric per a alumnat de 
Mecatrònica Industrial previst per al curs 2016-17. 

Dijous, 12 de maig de 2016 

 10.00 h MESA TÈCNICA. «Manteniment industrial i 
robòtica». Dirigida a empreses del sector. 

 11.30 h MESA TÈCNICA. «Canals de comunicació en 
la cessió i donació de material». 

Dijous, 26 de maig de 2016 

 10.00 h  CONFERÈNCIA. «L'IES Almussafes: missió, 
visió i valors» a càrrec de Francesc Bastidas, director 
del centre. 

 11.15 h JORNADA DE PORTES OBERTES de les 
instal·lacions i tallers de Formació Professional. 

 
Dijous, 16 de juny de 2016 

 12.00 h ACTE DE CLOENDA de les I Jornades de la 
Formació Professional i de las pràctiques formatives en 
centres de treball (FCT) a càrrec de Toni González, 
alcalde d'Almussafes i de representants de l'APPI 
d'Almussafes. 


