ANNEX 1
Instruccions de la convocatòria de l’esdeveniment “Fes-te
te pro Palma 2018” per
als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen cicles
formatius de formació professional
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquestes instruccions
nstruccions concreten
concrete els aspectes necessaris per a la participació en
l’esdeveniment “Fes-te
“Fes
pro Palma 2018”,, la finalitat del qual és promoure i difondre
l’FP, donant una visió diferent i més atractiva a l’alumnat sobre els estudis de
formació professional.
professional
2. “Fes-te pro”” és un nou concepte de fira promocional que canvia la idea de fira
expositora a esdeveniment participatiu i dinàmic on l’alumnat visitant és
protagonista de la seva visita mitjançant la participació activa en diferents activitats
i tallers dinamitzats per l’alumnat que cursa els estudis de formació professional.
professional
3. En el “Fes-te pro”
pro hi ha representats
tats els cicles formatius de les famílies
professionals de formació professional que s’imparteixen a Palma i voltants, així
com un punt d’orientació acadèmica i laboral.
laboral
4. L’esdeveniment
sdeveniment es basa en una comunicació de la informació complementària en
format digital, sense l’ús de papereria
paper
i en consonància amb
mb el món de l’alumnat.
Article 2
Fes
pro
Objectius del Fes-te
Els objectius de l’esdeveniment “Fes-te
“Fes
pro Palma 2018” són:
a) Promocionar i visualitzar la qualitat de la formació professional i la seva
transcendència en l’economia balear.
balear
b) Fer difusió de les diferents famílies professionals,
professionals, principalment als alumnes de
quart d’ESO i primer de batxiller,
batxiller i a més a més, obert a tota la comunitat
educativa i al col·lectiu empresarial.
c) Posar en valor els estudis
es
de formació professional en el sistema educatiu i en el
món laboral.
laboral
d) Donar a conèixer la diversitat de cicles formatius i de modalitats d’ensenyament
que ofereix l’FP.
l’FP

Article 3
Centres
entres educatius visitants i altres destinataris
1. L’esdeveniment
’esdeveniment “Fes-te pro Palma 2018” està adreçat, prèvia cita concertada, als
grups d’alumnes
es de quart curs d’educació secundària
ndària obligatòria i de primer de
batxillerat de tots els centres educatius de Palma i de les localitats que no han
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participat a edicions anteriors:
anterio Andratx, Calvià, Escorca, Esporles, Marratxí,
M
Santa
Maria del Camí, s’Arenal
s
i Sóller.
2. Aquest esdeveniment també està obert al públic en general tant per visitar els
estands com per participar en les activitats complementàries de divulgació.
3. La participació
cipació queda limitada a l’aforament màxim de la instal·lació que aculli
l’esdeveniment.
Article 4
Centres educatius expositors
1. Els centres educatius convocats a participar en la promoció dels estudis d’FP són
tots els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen cicles
formatius de formació professional,
professional, de les localitats de Palma, Andratx, Calvià,
Marratxí, Palma, Sóller i s’Arenal i que apareixen
xen en la relació en l’annex 3.
2. Excepcionalment,
xcepcionalment, s’hi inclou l’IES Llucmajor, amb el cicle d’Eficàcia
d’
energètica i
energia solar tèrmica, de la família professional d’Energia i aigua,
a
per ser l’únic
cicle formatiu de grau superior d’aquesta família professional a Mallorca.
3. Per tal d’agilitar les gestions de logística de l’esdeveniment, la Direcció General de
Formació Professional i Formació del Professorat determinarà un centre docent
públic coordinador per a cada estand de família professional.
professional
Article 5
Compromís dels centres expositors
1. Per confirmar la participació dels centres expositors, els directors han d’emplenar i
signar la carta de compromís que figura a l’annex 2 i trametre-la
trametre a l’adreça de
correu electrònic festepro@dgfpfp.caib.es abans del dia 25 d’octubre.
2. A la carta de compromís s’hi ha de fer constar la relació de cicles formatius que
participaran i el nom dels professors, un per família professional, que assumiran la
coordinació amb l’equip organitzador de la direcció general i la coordinació interna
del seu centre.
3. La presentació de la carta de compromís suposa facilitar la participació del
professorat i de l’alumnat dels cicles formatius que s’inscriuen en els termes i
condicions establerts.
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Article 6
Estructura i contingut del Fes-te pro
1. La durada de l’esdeveniment és de sis dies: un primer per al muntatge dels
estands, quatre pròpiament d’exposició i atenció al públic visitant i
desenvolupament d’activitats complementàries, i un darrer per al desmuntatge.
2. Els estands promocionals s’organitzen per famílies professionals i no per centres
educatius, de tal manera que el professorat responsable de cada família
professional de tots els centres que l’imparteixen ha de treballar
col.laborativament per
per dissenyar i posar en funcionament un únic estand del
cicle/família.
3. El disseny de l’estand comprèn:
- la descripció i distribució espaial dels elements físics que el constituiran
-

la relació d’activitats que durà a terme l’alumnat d’FP encarregat de
dinamitzar
tzar l’estand.

4. Les activitats de taller programades han de ser de curta durada i reproduir les
pròpies del cicle formatiu. Aquestes activitats són programades per el professorat
del cicle formatiu que mitjançant la supervisió del responsable de la família
professional del centre, seran proposades al coordinador de família professional.
5. L’equip organitzador de la Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat habilitarà una plataforma
plataforma per facilitar el treball col·laboratiu
col·
del
professorat
orat i que també serveixi de canal d’informació i assessorament.
6. Durant els dies d’exposició s’han d’organitzar torns de professors col.laboradors i
alumnes de cada cicle per cobrir tot l’horari d’atenció al públic.
Article 7
Funcions de la Direcció General
General de Formació Professional i Formació del
Professorat
La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat dirigirà
dirigi la
planificació i el desenvolupament de l’esdeveniment,, habilitarà
habilitar les infraestructures
que acullin l’esdeveniment en funció dels projectes presentats prèviament
consensuats i destinarà
destinar recursos per dur a terme les diferents activitats programades.
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https://www.caib.es/sites/fp/ca/feste_pro_palma_2018/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI234833&id=234833

ANNEX 2
Model de Carta de compromís per a la participació a l’esdeveniment de
Formació Professional “Fes-te
“Fes
pro Palma 2018”
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