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QUÈ ÉS EL BALEARSKILLS?
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de diferents
especialitats que es realitza 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 Worldskills Spain, que es realitzarà a Madrid el mes de gener
de 2013.
Els guanyadors de l’Spainskills, posteriorment, participaran en les competicions
internacionals Worldskills Internacional i Worldskills Europe.
OBJECTIUS DEL BALEARSKILLS
-

Promocionar i difondre la formació professional.
Impulsar els estudis de formació professional i difondre les bones pràctiques dels
alumnes en els centres educatius i en la societat en general.
Estimular i motivar els alumnes de formació professional, incidint en el seu
rendiment acadèmic i futur professional.
Reconèixer i posar en valor la feina i dedicació del professorat, millorant així la
qualitat de la formació professional.
Potenciar les relacions entre el món empresarial i el món educatiu: professionals
dels diferents sectors, professorat i alumnes, lligant la realitat empresarial i
laboral amb la formació professional.

SKILLS EN COMPETICIÓ
13. Carrosseria
15. Lampisteria i calefacció
16. Electrònica
18. Instal·lacions elèctriques
29. Perruqueria
30. Estètica
32. Pastisseria
33. Tecnologia de l’automòbil
34. Cuina
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35. Servei de restaurant
39. Suport de xarxes
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Alumnes de formació professional, acompanyats del professor tutor i
autoritzats pels centres.
Estar matriculats als centres públics de les Illes Balears de formació
professional en l’actual curs acadèmic 2011/2012.
No tenir més de 21 anys complerts el dia 31 de desembre de 2012.
LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT
La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional farà públics,
properament, el lloc i la data concreta de realització del campionat.
INSCRIPCIÓ
La inscripció s’ha de realitzar de l’1 al 20 de novembre de 2011.
Cada centre pot presentar un únic participant per skill.
Per cada participant el centre ha de presentar la següent documentació:
- Formulari d’inscripció, signat per l’alumne i el professor acompanyant, amb el
vistiplau del director i el segell del centre.
- Certificat acreditatiu de la matrícula en el curs escolar 2011-2012 i en el cicle
formatiu corresponent, signat per la direcció del centre.
- Fotocòpia del DNI de l’alumne o document equivalent.
Aquesta documentació s’ha de lliurar a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional, fins dia 20 de novembre de 2011, a l’adreça electrònica
apons@dgoifp.caib.es .
PROVES
La base per a la preparació de les proves són les Descripcions Tècniques i els
TestProjects vigents a la darrera competició Balearskills.

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgoifp.caib.es

3

Les Descripcions Tècniques i els Tess Projects per a la competició Balearskills 2012
estaran disponibles a partir de dia 9 de gener de 2012 a la pàgina web de la Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.
Per a més informació, podeu contactar amb el Servei de Planificació i Participació,
amb Ana Pons, assessora docent, al telèfon 971 78 47 44, ext. 64223.
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