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11º ENFAMEC 

PROGRAMA DE ACTOS 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IES POLITÉCNICO – VIGO 

DATAS: 10 / 11 DE XUÑO DE  2011 

 

VENRES 10/06/11 

 

17:30h    Recepción dos participantes  

                Entrega da documentación do encontr o 

18:30h     Inauguración do 11º ENFAMEC 

                Don Xesús Vázquez Abad 

                Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria. 

19:00h     Sesións Técnicas 

a) Transición do instituto ao traballo: unha visión  múltiple. 
Obxectivo: facer visible o labor formativo do profesorado no 
desenvolvemento dos futuros profesionais e a súa prolongación na 
actividade empresarial. 
 
b) Mecanizado no sector aeronáutico: unha oportunid ade de 

futuro. 
Obxectivo: coñecer os esforzos empresariais galegos cara a situarse 
no sector aeronáutico ( sector de vangarda) 
Novos materiais de traballo, novas máquinas (5 eixes), calidades e 
certificacións, novas capacidades do traballador. 
 
Relator: D. Ignacio Chamorro. ( Xerente de ASIME) 
 
c) Corte de precisión por láser: unha tecnoloxía pa ra a 

competitividade. 
Obxectivo: coñecer as posibilidades do láser no corte eficiente dos 
materiais, as máquinas empregadas , os produtos e as certificacións 
esixidas. 

Relator: D. Jacobo López (director-xerente de LASER GALICIA) 
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21:15h  Visita ás instalacións do IES POLITÉCNICO. 

Apertura das diferentes aulas, laboratorios e talleres para que os 
asistentes     poidan comprobar o nivel tecnolóxico dos equipamentos 
así como a súa organización. No percorrido teremos diversas 
exposicións formativas a cargo dos membros do departamento de 
fabricación mecánica. 

22:30h   Cea no propio instituto. 

 

SÁBADO 11/06/11 

 

10:00h     Asamblea ordinaria de ENFAMEC. 

11:00h     Resolucións do 11º ENFAMEC e proposta pa ra o 12º ENFAMEC. 

11.30h     Peche asamblea do 11º ENFAMEC. 

Pausa café. 

12:00h     Sesións didácticas 

     Desenvolvemento curricular en F.P. 

     Relator: D. Xosé Romarís Lens  

Xefe de Servizo de Ordenación e Formación Profesional. 

13:00h     Sesións didácticas 

Exemplificacións da elaboración das novas programacións didácticas    
por especialidades da familia de Fabricación Mecánica, e de acordo 
co RD 114/210. 

14:30h     Comida nun restaurante por confirmar. 

18:30h     Volta ao IES POLITÉCNICO e despedida dos  asistentes. 

        

    Vigo 23 de maio de 2011  

  
 


