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BALEARSKILLS
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de diferents
especialitats que es realitzen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
partir de proves pràctiques.
Aquesta competició permet designar els alumnes que han de representar les
Illes Balears al campionat de Madrid del mes de febrer-març de 2015.
Posteriorment, els guanyadors d’aquesta competició podran participar en les
competicions internacionals.
OBJECTIUS DE LA COMPETICIÓ
 Promocionar, potenciar i difondre la Formació Professional.
 Estimular l’alumnat de Formació Professional en el seu rendiment
acadèmic i professional.
 Impulsar els estudis de formació professional i difondre les bones
pràctiques dels alumnes als centres educatius i en la societat en general.
 Reconèixer i estimular la feina del professorat en els centres educatius de
formació professional, així com col·laborar en la seva actualització
tècnica.
 Potenciar la relació entre els centres educatius i les empreses.
 Proporcionar un punt de trobada entre l’alumnat, el professorat i les
empreses relacionades amb el seu sector.
SKILLS EN COMPETICIÓ
13. Carrosseria
18. Instal·lacions elèctriques
29. Perruqueria
30. Estètica
32. Pastisseria
33. Tecnologia de l’automòbil
34. Cuina
35. Restauració i bar
36. Pintura de l’automòbil
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ



Tenir, com a màxim, 21 anys complerts abans de dia 31 de desembre de 2014.
Estar matriculats durant el curs 2014/2015 en un CFGM o CFGS associat a
cada skill que estan especificats en les instruccions de cada un dels skills en
competició.
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Tenir els coneixements necessaris per a dur a terme el treball pràctic en què
constaran les proves.
Anar acompanyats, el dia de la competició, del professor tutor que les ha
preparat i tenir l’autorització del centre.

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT
18, 19 i 20 de novembre.
Dia 18 de novembre:
IES Calvià, Av. Son Pillo, núm. 1 (Santa Ponça) Tel. 971 69 02 29
Skill 32. Pastisseria
Skill 34. Cuina
Skill 35. Restauració i bar

Dia 19 de novembre:
CIFP Joan Taix, c/ Sagasta s/n (Sa Pobla) Tel. 971 54 00 08
Skill 18. Instal·lacions elèctriques
Skill 29. Perruqueria
Skill 30. Estètica
Dia 20 de novembre:
IES Juníper Serra, camí de Son Cladera, núm. 20 (Palma). Tel. 971 47 07 74
Skill 13. Carrosseria
Skill 33. Tecnologia de l’automòbil
Skill 36. Pintura de l’automòbil

INSCRIPCIÓ
La inscripció es podrà realitzar del dia 26 de setembre al dia 7 d’octubre
(ambdós inclosos).
Cada centre podrà presentar un únic participant per skill. No obstant,
depenent de les inscripcions, la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional contemplarà la possibilitat de permetre que es presenti
més d’un alumne per centre.
El centre ha de presentar la següent documentació de cada un dels alumnes:
-Formulari d’inscripció, signat per l’alumne i el professor acompanyant amb el
vist-i-plau del director del centre i el segell.
-Certificat de matrícula de l’alumne en el curs escolar 2014-2015 i en el cicle
formatiu corresponent signat per la direcció del centre.
-Fotocopia del DNI de l’alumne o document equivalent.
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Aquesta documentació s’ha de lliurar a la Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació Professional, como a data màxima, el dia 7 d’octubre, a
l’adreça electrònica fmestevafiguerola@dgoifp.caib.es
PROVES
Les bases per a la preparació de les proves són les Descripcions Tècniques (DT)
de cada skill, que es publicaran la primera setmana d’octubre a la pàgina web
de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional i els Test
Project, que es publicaran el dia 17 d’octubre. Excepcionalment es podran
publicar alguns Test Projects abans d’aquesta data.
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Planificació i
Participació, Sra. Xisca M. Esteva, assessora tècnica docent, al telèfon 971 78
47 44, Ext: 64223
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