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1. INTRODUCCIÓ
El present projecte té com a objectiu millorar la imatge, qualitat, i atractiu de la formació
professional, així com motivar a la comunitat educativa, demostrant el nivell d'excel·lència que
aconseguix la formació professional i potenciant les relacions dels centres amb les empreses
del sector.
La competició autonòmica Comunitat Valenciana Skills de Refrigeració serà presencial i es
desenvoluparà en tres jornades. El guanyador representarà a la Comunitat Valenciana en el
Campionat Nacional SpainSkills 2019, en el suposat cas que hi haguera, en l'skill de
Refrigeració.
La competició de la Comunitat Valenciana Skills de Formació Professional de Refrigeració té
com a objectiu principal la promoció de la Formació Professional a través de la participació de
l'alumnat en una competició que afegeix una motivació extra en el seu itinerari professional així
com una experiència personal enriquidora; al mateix temps, el centre educatiu i el professorat
que participa en la preparació de l'alumne poden realitzar un intercanvi d'experiències i establir
xarxes de col·laboració entre els centres i les empreses participants.
La prova tracta de realitzar unes pràctiques referides a la família professional d'Instal·lació i
Manteniment, concretament dels cicles: CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització,
CFGM Manteniment d'Instal·lacions tèrmiques i de fluids i CFGS Desenrotllament de projectes
d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.
2. OBJECTIUS DE LA COMPETICIÓ

•

Promocionar els estudis desenvolupats en els centres educatius on s'impartisquen
cicles formatius pertanyents a la família professional d'Instal·lació i manteniment.

•

Estimular l'alumnat per a millorar la qualitat dels ensenyaments de Formació
Professional.

•

Reconèixer i estimular la tasca del professorat en els centres educatius on
s'impartisquen estes especialitats de Formació Professional.
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•

Potenciar la relació entre els centres educatius i les empreses del sector.

•

Aconseguir un punt de trobada entre els professionals del món laboral, el professorat
de Formació Professional i els futurs professionals.

•

Sensibilitzar l'alumnat de Formació Professional sobre la importància que suposa estar
preparat per a incorporar-se al món laboral.

•

Realitzar la selecció dels participants que representaran a la Comunitat Valenciana en
el Campionat Nacional SpainSkills 2019 en el suposat cas que hi haguera.

3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
• Podran participar els/les alumnes matriculats/des durant el curs 2017/2018 en Formació
Professional reglada, en centres públics o privats concertats (sols alumnes que estiguen
matriculats en cicles formatius concertats) , en els Cicles Formatius de Grau Mitjà o
superior de la família professional d'Instal·lació i Manteniment.
• Els/les alumnes tindran una edat màxima de 22 anys complits a 31 de desembre

de

2019, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1997.
• Cada centre podrà presentar fins a un màxim de tres equips.
• Es realitzarà fase prèvia, que serà eliminatòria, només en el cas que l'Organització ho
estime oportú en funció del nombre de candidats inscrits.
• Cada equip estarà format per un alumne/a què serà el competidor/a i un professor/a què
serà el /la tutor/a.
3.1. LÍMIT DEL NOMBRE DE PARTICIPANTS.
En funció de la inscripció es podrà limitar la participació d'alumnes, fins a un màxim d'un
alumne per centre educatiu. En este cas serà el propi centre educatiu, el que decidirà. Si
hagués diferents centres amb opció de inscriure a més d'un o una participant serà l'ordre
d'inscripció el factor a tenir en compte.
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4 FIGURA DEL TUTOR

•

La figura del tutor, és el professor de l'alumne que ha de formar, orientar i informar a
l'alumne. El tutor és el responsable de l'alumne en totes les fases de la competició.

•

Al campionat cada alumne portarà el seu tutor.

•

En el cas que l'alumne siga el guanyador de la competició, el tutor serà el responsable
de la preparació i formació de l'alumne per la competició nacional, en el cas que hi
haguera, baix la supervisió i orientació de l'expert.

5. CLASSIFICACIÓ DELS COMPETIDORS

•

La comissió avaluadora, en funció de la puntuació aconseguida per cada competidor,
realitzarà una classificació del primer al tercer lloc.

•

El competidor classificat en el primer lloc representarà a la Comunitat Valenciana en el
Campionat Nacional de SpainSkills 2019, en el cas que hi haguera.

•

El competidor classificat en el segon lloc quedaria com a competidor suplent en el
Campionat Nacional de SpainSkills 2019, en cas que hi haguera.

