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BALEARSKILLS
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de diferents
especialitats que té lloc a les Illes Balears a partir de proves pràctiques.
Aquesta competició permet designar els alumnes que han de representar les Illes
Balears al campionat Spainskills, que es durà a terme a Madrid durant el 2019.
Els guanyadors de l’Spainskills, posteriorment, participaran a les competicions
internacionals Worldskills International i Worldskills Europe.
OBJECTIUS DE LA COMPETICIÓ
– Promocionar i difondre la formació professional.
– Impulsar els estudis de formació professional i difondre les bones pràctiques
dels alumnes als centres educatius i en la societat en general.
– Estimular i motivar els alumnes de formació professional i incidir en el seu
rendiment acadèmic i futur professional.
– Reconèixer i posar en valor la feina i la dedicació del professorat i millorar, així,
la qualitat de la formació professional.
– Potenciar les relacions entre el món empresarial i el món educatiu
(professionals dels diferents sectors, professors i alumnes) lligant la realitat
empresarial i laboral amb la formació professional.
SKILLS EN COMPETICIÓ
13. Reparació de carrosseria
17. Desenvolupament web
18. Instal·lacions elèctriques
28. Floristeria
29. Perruqueria
30. Estètica
33. Tecnologia de l’automòbil
34. Cuina
35. Servei de restaurant i bar
36. Pintura de l’automòbil
37. Jardineria paisatgística
38. Refrigeració i aire condicionat
39. Administració de sistemes en xarxa
41. Cures auxiliars d’infermeria i atenció sociosanitària
47. Forneria
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
a) Tenir, com a màxim, 21 anys, complerts durant l’any de la competició, és a dir,
no tenir més de 21 anys en data de 31 de desembre de 2018.
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b) Estar matriculat durant el curs 2018-2019 en un cicle formatiu relacionat amb la
modalitat de l’ofici en competició.
c) Tenir els coneixements necessaris per dur a terme el treball pràctic de què
constaran les proves.
d) Anar acompanyat, el dia de la competició, del professor tutor que l’ha preparat
i tenir l’autorització del centre.
LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT
La competició es durà a terme del 22 al 30 de novembre de 2018.
 22 i 23 de novembre (dijous i divendres):
IES Juníper Serra
Camí de Son Cladera, 20, 07009 (Palma). Tel. 971 47 07 74
Skill 13. Reparació de carrosseria
Skill 33. Tecnologia de l’automòbil
Skill 34. Cuina
Skill 35. Servei de restaurant i bar
Skill 36. Pintura de l’automòbil
Skill 47. Forneria
 26 i 27 de novembre (dilluns i dimarts):
IES Pau Casesnoves
Carrer de Joan Miró, 22. 07300 (Inca). Tel. 971 88 17 10
Skill 17. Desenvolupament web
Skill 39. Administració de sistemes en xarxa
 27 i 28 de novembre (dimarts i dimecres):
IES Francesc de Borja Moll
Carrer de Caracas, 6. 07007 (Polígon de Llevant, Palma). Tel. 971 27 81 50
Skill 29. Perruqueria
Skill 30. Estètica
Skill 41. Cures auxiliars d’infermeria i atenció sociosanitària
 28 i 29 de novembre (dimecres i dijous):
IES Politècnic
Carrer de Menorca, 1. 07011 (Palma) Tel. 971 73 12 47
Skill 18. Instal·lacions elèctriques
Skill 38. Refrigeració i aire condicionat
 29 i 30 de novembre (dijous i divendres):
IES Josep Sureda i Blanes
Carrer Joan Coll, 2. 07008 (Palma). Tel. 971 27 84 16
Skill 28. Floristeria
Skill 37. Jardineria paisatgística (vegeu l’annex 1)
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INSCRIPCIÓ
La inscripció es podrà fer del dia 5 al dia 16 d’octubre (ambdós inclosos).
Cada centre pot presentar un únic participant per skill. No obstant això, segons les
inscripcions i la modalitat de competició, la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat pot estimar la possibilitat de permetre que
es presenti més d’un alumne per centre.
El centre ha de presentar la documentació següent de cadascun dels alumnes:
– Formulari d’inscripció, signat per l’alumne i el professor acompanyant, amb
el vistiplau del director i el segell del centre.
– Certificat de matrícula de l’alumne del curs escolar 2018-2019 en el cicle
formatiu corresponent, signat pel director i amb el segell del centre.
– Fotocopia del DNI, vigent, de l’alumne o un document equivalent.
– Fotografia de l’alumne de mida carnet.
Aquesta documentació s’ha de lliurar a la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat, al més tard, el dia 16 d’octubre. El
formulari d’inscripció ha de dur el registre de sortida del centre i s’ha trametre
tota la documentació escanejada a l’adreça electrònica skills@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
(Ana Pons, assessora docent, tel. 971 17 77 73, ext. 62340).
NORMES DE PARTICIPACIÓ
Cada centre pot presentar un alumne per cadascun dels skills en els quals vol
participar que consideri que té les destreses i habilitats de l’skill corresponent per
afrontar la competició de la fase autonòmica Balearskills, excepte en l’skill de
Jardineria paisatgística, en el qual es participa en la modalitat de competició per
equips (dos alumnes per skill i centre).
El centre ha de presentar el formulari d’inscripció signat per l’alumne i el
professor acompanyant, amb el vistiplau del director i el segell del centre, en el
termini previst.
Aquest alumne ha d’anar acompanyat durant la competició pel professor tutor
que l’ha preparat.
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El professor tutor es compromet a la preparació de l’alumne per a la competició
Balearskills i, si n’és el cas, per a la competició Spainskills. Així mateix, si l’alumne
resulta campió de Spainskills, es compromet a supervisar la formació necessària
per participar en les competicions internacionals (com a integrant de l’equip
nacional), amb la col·laboració del coordinador tècnic del seu skill i de l’empresa
patrocinadora.
Els guanyadors dels diferents skills de la competició Balearskills participaran a la
fase final que se celebrarà a Madrid (Spainskills).
La participació en aquesta competició implica l’acceptació de les normes.
El competidor inscrit, a l’hora de fer la prova, ha d’anar uniformat (si n’és el cas),
ha d’aportar el seu material i el DNI o un document equivalent.
Les proves són de contingut pràctic.
El guanyador del campionat nacional Spainskill representarà Espanya als
campionats Worldskills International i Worldskills Europe.
CALENDARI DE LES DIFERENTS COMPETICIONS
Balearskills: Mallorca, novembre de 2018
Spainskills: Madrid, març de 2019
Worldskills: Kazan (Rússia), agost 2019
Euroskills: Graz (Àustria), setembre 2020
JURAT
El jurat és el responsable d’avaluar les proves realitzades i estarà format per:
– President: pendent de determinar.
– Coordinador autonòmic: coordinadors de skills, que actua com a secretari.
– Experts del sector: pendents de determinar
FUNCIONS DEL COORDINADOR DE L’SKILL
És el responsable de les següents funcions:
a) Establir les bases de funcionament del seu skill, sempre respectant les bases
generals de la convocatòria, i comunicar-les a la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat.
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b) Elaborar les proves de l’skill i mantenir informat el professorat dels centres
participants de les normes de la competició, descripcions tècniques i normes
de seguretat i higiene.
c) Seleccionar el jurat, juntament amb la DGFPFP.
d) Explicar les normes de funcionament al jurat, als professors i als alumnes
participants.
e) Mantenir contactes amb les empreses del sector per aconseguir patrocinadors.
f) Comprovar que els participants reuneixin els requisits de participació,
uniformitat, etc.
g) Fer un pressupost del material necessari per a la competició: de l’alumne, del
jurat i del material per a la competició.
h) Lliurar a la DGFPFP l’acta de la competició de l’skill corresponent, en la qual
s’ha de determinar el guanyador.
i) Qualsevol altra funció que determini la DGFPFP relacionada amb la competició.
NORMES DE LA COMPETICIÓ BALEARSKILLS
Competidors
Cada centre pot presentar un únic participant per skill, excepte a l’skill de
Jardineria paisatgística, en què es participa en la modalitat de competició per
equips (dos alumnes per skill i centre). No obstant això, segons les inscripcions i la
modalitat de competició, la Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat pot estimar la possibilitat de permetre que es presenti més d’un
alumne per centre.
Alumne competidor: l’ alumne competidor ha de reunir els requisits següents:
– Tenir, com a màxim, 21 anys complerts durant l’any de la competició, és a
dir, no tenir més de 21 anys en data 31 de desembre de 2018.
– Estar matriculat durant el curs 2018-2019 en un cicle formatiu relacionat
amb la modalitat de l’ofici en competició.
– Tenir els coneixements necessaris per dur a terme el treball pràctic de què
constaran les proves.
– Anar acompanyat, el dia de la competició, del professor tutor que l’ha
preparat i tenir l’autorització del centre.
Els alumnes només poden presentar-se a un únic skill.
Prova (test project)
La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat,
juntament amb el coordinador de l’skill, estableix les bases de la prova.
Els test projects i les descripcions tècniques de cadascun dels skills estaran a
disposició dels participants a partir del 17 d’octubre de 2018 a la pàgina web de la
Direcció General (http://formacioprofessional.caib.es).
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Les proves que hagin estat seleccionades i declarades aptes per a la competició
quedaran a disposició del jurat i s’han d’enviar de forma digital a la Direcció
General Formació Professional i Formació del Professorat.
La prova ha d’anar acompanyada d’un esquema de puntuació amb els aspectes
que han de ser avaluats.
La durada de cada prova pot variar segons les característiques inherents a
cadascun dels skills.
El desmuntatge del taller i les instal·lacions no pot començar fins que no hagin
finalitzat totes les avaluacions, excepte si ho ha autoritzat el jurat.
Equipaments
L’organització ha de proporcionar a cada competidor el lloc de treball
corresponent.
Cada participant ha d’aportar les eines que s’especifiquin a les descripcions
tècniques de l’skill corresponent.
Indumentària
Cada participant ha d’anar uniformat amb la roba de treball que s’especifiqui a
les descripcions tècniques de l’skill corresponent.
FASES DE LA COMPETICIÓ DE BALEARSKILLS
Abans de la competició
Els participants han de rebre la informació corresponent a les normes de la
competició, el test project, els criteris d’avaluació i tota la documentació i
informació necessàries per part del professor del seu centre. Se’ls ha d’informar
de les eines i de qualsevol equipament o material que hagin de dur el dia de la
competició i de les conseqüències derivades de l’incompliment de les normes.
El participant ha de prestar atenció a les normes de seguretat i higiene pròpies
del seu skill durant tota la competició.
El mateix dia de la competició disposarà de 15 minuts per preparar el lloc de
treball, revisar i preparar els estris i el material, sota la supervisió dels membres
del jurat.
Abans de començar la prova, el participant tindrà el dret de fer preguntes i, una
vegada finalitzat el període de preparació, ha de confirmar verbalment que està
preparat. En aquest moment el jurat n’ha de comprovar les dades personals
mitjançant el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la seva
identitat.
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El jurat ha d’examinar els estris i materials que hagi presentat el participant, i pot
eliminar tot el que no consideri adient per al desenvolupament de la competició.
Durant la competició
Els participants són responsables dels propis estris, dels instruments i del material
auxiliar.
El participant ha d’esperar que el president del jurat autoritzi l’inici i l’acabament
de la competició.
Durant el període de treball no es pot mantenir cap contacte amb altres
participants, professor tutor o qualsevol altra persona externa al jurat.
Únicament el jurat, els participants, el professor tutor i les persones autoritzades
per l’organització poden accedir al lloc de la competició.
Es prohibeix l’ús de telèfons mòbils o qualsevol altre equipament electrònic
d’intercanvi d’informació.
S’han de seguir totes les normes de seguretat i higiene relatives a l’skill. El calçat i
el vestuari han de complir aquestes normes.
Queden exclosos de la competició els participants que no es presentin a la crida
única, a l’inici de la competició, no tenguin una conducta adequada o no segueixin
les normes de la competició o directrius del jurat o membres de l’organització.
Durant el desenvolupament de la competició el jurat pot deliberar i puntuar cada
participant.
El president del jurat i el coordinador de l’skill són els encarregats de vetllar pel
bon funcionament, resoldre els conflictes, arbitrar els procediments i donar fe de
les actes.
El jurat i l’organització han de resoldre qualsevol aspecte que no estigui inclòs a
les normes de competició, sempre que sigui necessari.
Després de la competició
En finalitzar la competició, els participants poden intercanviar opinions i
experiències amb els altres participants, professors tutors, membres del jurat i
membres de l’organització. Aquest intercanvi només pot estar relacionat amb els
mètodes, eines, estris, maquinària, etc., i no amb la prova realitzada.
El president del jurat ha de donar instruccions per recollir els estris, les eines,
l’equipament, etc. El lloc de treball i la maquinària han de quedar completament
nets i en ordre, i en són responsables els participants i els professors tutors.
El jurat ha de fer públic el guanyador i ha de lliurar tota la documentació als
membres de l’organització.
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Els participants han d’acceptar les decisions dels membres del jurat.
L’organització ha d’establir el sistema de lliurament dels premis i diplomes.
AVALUACIÓ
La realització de les proves de la competició han de ser avaluades pels membres
del jurat.
Per dur a terme l’avaluació, el jurat ha de disposar d’un formulari d’avaluació
amb tots els apartats que s’han de valorar, i també la puntuació màxima
corresponent a cadascun dels apartats.
Els membres del jurat han d’avaluar, segons els criteris establerts, tots els
participants excepte el competidor del seu centre (si n’és el cas).
La classificació s’ha de determinar en funció de la puntuació obtinguda per cada
participant. En cas d’empat en la puntuació, el jurat pot proposar proves per al
desempat.
PREMI
Tots els participants rebran un diploma, expedit per la Direcció General de
Formació Professional i Formació del Professorat, que certifiqui la seva
participació al Balearskills.
El guanyador de cada skill en competició representarà les Illes Balears al
campionat nacional Spainskills 2019. S’organitzarà un període de preparació previ
a la celebració de l’Spainskills al qual és imprescindible assistir-hi.
Les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció durant els dies de la
competició del campionat nacional són a càrrec de la Direcció General de
Formació Professional i Formació del Professorat.
Si l’alumne de les Illes Balears guanyàs el campionat nacional representarà
Espanya als campionats Worldskills i Euroskills, amb les despeses a càrrec del
Ministeri d’Educació.
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