DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

Queremos

Av. de Campanar, 32 –
46015 VALÈNCIA
Tel 961970352

felicitar al IES Antonio José

Volem felicitar l'IES Antonio José Cavanilles

Cavanilles de Alicante, por haber sido

d'Alacant, per haver sigut seleccionat d'entre

seleccionado de entre los 31 centros más

els 31 centres més innovadors d'Espanya

innovadores de España gracias al proyecto

gràcies al projecte

presentado a la IV Convocatoria de Ayudas

Convocatòria d'Ajudes Dualitza de la Fundació

Dualiza de la Fundación Bankia por la

Bankia per la Formació Dual i l'associació de

Formación Dual y la asociación de centros de

centres de formació professional FP Empresa:

presentat

a la IV

formación profesional FPEmpresa:
Robótica colaborativa y visión artificial para

Robòtica col·laborativa i visió artificial per a la

la Industria 4.0. Formación en tecnologías

Indústria

punteras

industrial,

capdavanteres d'aplicació industrial, responent

respondiendo a la demanda del sector de

a la demanda del sector de personal qualificat i

personal

fomentant la inserció laboral de l'alumnat.

de

aplicación

cualificado

y

fomentando

la

4.0.

Formació

en

tecnologies

inserción laboral del alumnado.

Sabem que la força d'un projecte, augmenta

Sabemos que la fuerza de un proyecto,

quan tots col·laboren per l'objectiu comú, que

aumenta cuando todos colaboran por el

és la millora de les competèncias de l'alumnat i

objetivo común, que es la mejora de las

això només és possible si tots participen dels

compretencias del alumnado y eso solo es

nous coneixements adquirits en un objectiu

posible si todos participan de los nuevos

comú: la millora dels resultats. En aquest

conocimientos adquiridos en un objetivo

sentit, la innovació pràctica és l'element

común: la mejora de los resultados. En este

transversal que uneix tot projecte.

sentido, la innovación práctica es el elemento

Enhorabona

transversal que une todo proyecto.

l'esmentat projecte i rebeu els nostres desitjos

a

tots

els

participants

en

Enhorabuena a todos los participantes

que continueu avançant en la participació amb

en el mencionado proyecto y recibid nuestros

altres centres educatius, professorat, alumnat i

deseos de que sigáis avanzando en la

les empreses per a dinamitzar nous reptes.

participación con otros centros educativos,
profesorado, alumnado y las empresas para
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dinamizar nuevos retos.

Professional i Ensenyaments de règim especial,

Desde la Dirección general de Formación

estem treballant el nou model d'innovació que

Profesional

régimen

es basa en el funcionament i la col·laboració de

nuevo

tots els centres de la Comunitat Valenciana i

modelo de innovación que se basa en el

desitgem que el vostre centre siga un

funcionamiento y la colaboración de todos los

col·laborador compromés amb el projecte de

centros de la Comunitat Valenciana y

la Comunitat valenciana.

especial,

deseamos

y

Enseñanzas

estamos

que

de

trabajando

vuestro

centro

el

sea

un

colaborador comprometido con el proyecto
de la Comunitat valenciana.
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