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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 previst entre els mesos de febrer i maig de
2017. 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
17. Disseny Web
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
37. Jardineria paisatgística
38. Instal·lacions frigorífiques
39. Suport de xarxes
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REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
•
•
•
•

Tenir, com a màxim, 21 anys complerts abans de dia 31 de desembre de 2016.
Estar matriculats durant el curs 2016/2017 en un CFGM o CFGS associat a
cada modalitat que estan especificats en les instruccions de cada un dels skills
en competició.
Tenir els coneixements necessaris per a dur a terme el treball pràctic de que
constaran les proves.
Anar acompanyats, el dia de la competició, del professor tutor que els ha
preparat i tenir l’autorització del centre.

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT
21, 22, 23, 24 i 25 de novembre de 2016.
Dia 21 de novembre (dilluns):
IES Josep Sureda i Blanes, c/ Joan Coll, 2. 07008 (Palma). Tel. 971 27 84 16
Skill 37. Jardineria paisatgística (veure annex I)
Dia 22 de novembre (dimarts):
IES Llucmajor, c/ Gràcia, 73. 07620 (Llucmajor). Tel. 971 66 00 52
Skill 18. Instal·lacions elèctriques
Skill 38. Instal·lacions frigorífiques
IES Josep Sureda i Blanes, c/ Joan Coll, 2. 07008 (Palma). Tel. 971 27 84 16
Skill 37. Jardineria paisatgística (veure annex I)
Dia 23 de novembre (dimecres):
IES Juníper Serra, camí de Son Cladera, núm. 20 (Palma). Tel. 971 47 07 74
Skill 13. Carrosseria
Skill 32. Pastisseria
Skill 33. Tecnologia de l’automòbil
Skill 34. Cuina (veure annex I)
Skill 35. Restauració i bar
Skill 36. Pintura de l’automòbil
Dia 24 de novembre (dijous):
IES Francesc de Borja Moll, c/ Caracas, 6. 07007 (Polígon de Llevant, Palma). Tel.
971 27 81 50
Skill 29. Perruqueria
Skill 30. Estètica
Dia 25 de novembre (divendres):
IES Manacor, camí de Ses Tapareres, 32. 07500 (Manacor) Tel. 971 55 14 89
Skill 17. Disseny Web
Skill 39. Suport de xarxes (veure annex I)
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INSCRIPCIÓ
La inscripció es podrà realitzar del dia 3 al dia 10 d’octubre (ambdós inclosos).
Cada centre podrà presentar un únic participant per skill. No obstant,
depenent de les inscripcions, la Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat 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 2016-2017 i en el cicle
formatiu corresponent signat per la direcció del centre.
-Fotocopia del DNI de l’alumne o document equivalent.
-Fotografia mida carnet de l’alumne.
Aquesta documentació s’ha de lliurar a la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat, como a data màxima, el dia 10
d’octubre. El formulari d’inscripció ha de dur el registre de sortida del centre i
s’ha d’enviar tota la documentació escanejada a l’adreça electrònica
fmestevafiguerola@dgfpfp.caib.es
PROVES
Les bases per a la preparació de les proves són les Descripcions Tècniques (DT)
de cada skill, que es publicaran la segona quinzena d’octubre a la pàgina web
de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat 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 17
78 00, Ext: 62340
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ANNEX I
Skill 34. Cuina

Els centres poden presentar un únic participant. Es permetrà fer una petició per
a casos excepcionals perquè es puguin presentar dos alumnes d’un mateix
centre. En aquest cas, la Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat analitzarà la conveniència o no de la incorporació d’aquest
alumne extraordinari tenint en compte la casuística de la modalitat de cuina
d’aquesta convocatòria. Els criteris de selecció per a acceptar la inscripció
d’aquest alumne extraordinari es basaran en el nombre de cicles que permeten
competir en l’skill de cuina i les modalitats d’aquests cicles (presencial, dual,
etc.) que s’imparteixen al centre que ho sol·liciti.
Aquesta petició especial s’haurà d’adjuntar per escrit amb el full d’inscripció
fent constar que es una sol·licitud extraordinària d’alumne addicional.
No obstant, el nombre màxim de participants mai no serà superior a 9, que és
el nombre de centres de grau mitjà d’aquesta comunitat autònoma que
imparteixen els estudis que permeten competir en la modalitat de cuina.
Skill 37. Jardineria paisatgística

La competició de la modalitat de jardineria paisatgística està prevista per dia
21 de novembre (dilluns) i dia 22 de novembre (dimarts), en cas que no fos
possible realitzar-la aquests dies per motius meteorològics, la competició
s’ajornaria al dia següent. La competició d’aquesta modalitat dura dos dies.
A aquest skill s’ha de competir obligatòriament per parelles. Per tant, cada
centre ha de presentar dos alumnes que competiran conjuntament com un
equip.
Skill 39. Suport de xarxes

En el cas de la modalitat de Suport de xarxes, es permetrà que es puguin
inscriure dos participants per centre, un d’ells com a suplent, que serà admès o
no depenent del nombre d’inscripcions. En cap cas el nombre de participants
podrà ser superior a 4.
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