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Educació projecta un institut específic per a FP a Son Fuster 

 
La Mostra de Formació Professional fou inaugurada al recinte firal de l’aeroport amb 
l’objectiu de fer conèixer a més de 30.000 visitants tota l’oferta d’aquests estudis a les 
Illes Balears 
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La Conselleria d’Educació i Cultura projecta construir un centre específic de Formació 
Professional. El nou institut, exclusiu d’FP i en el qual no s’impartiran altres estudis de 
Secundària, és el primer d’aquesta classe que es construirà a les Illes Balears. 
L’equipament s’inclourà en el Pla d’infraestructures educatives i s’ubicarà al polígon de 
Son Fuster, en un solar d’ús educatiu cedit per l’Ajuntament de Palma. En el nou centre 
està previst que s’hi imparteixin cicles formatius de diferents branques. Així, s’hi 
oferiran estudis de Fabricació mecànica i de Manteniment i serveis a la producció, entre 
els quals el cicle formatiu de Manteniment Ferroviari, de pròxima implantació a les Illes 
Balears. A més, el nou institut acollirà també estudis d’Energia i Aigua, una nova oferta 
formativa relacionada amb les energies renovables. 
 
La iniciativa fou anunciada ahir pel president Francesc Antich durant la inauguració de 
la Mostra de Formació Professional, que fins al pròxim dissabte donarà a conèixer a 
30.000 persones, entre estudiants, professors, famílies i empresaris, l’oferta d’estudis a 
les Illes Balears des del recinte firal ubicat a l’aeroport de Son Sant Joan. El cap de 
l’Executiu autonòmic assegurà que el Govern s’ha marcat com a objectiu convertir la 
primera infància i la Llei de dependència en "nous nínxols" d’ocupació. Al tret de 
sortida de la mostra hi assistiren, també, la consellera d’Educació i Cultura, Bàrbara 
Galmés; el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs; la consellera de Treball i 
Formació, Joana Barceló; la batlessa de Palma, Aina Calvo; la presidenta de l’Institut 
Municipal de Formació, Ocupació i Foment, Cristina Cerdó, a més d’una nombrosa 
representació del món empresarial. 
 
Palma, capital de la Formació Professional 
 
Els directors generals autonòmics responsables de la FP es reuniran demà i convertiran 
Palma en la capital d’aquests estudis. A més, avui es durà a terme el Fòrum de la FP, 
que inclourà la presència de representants d’aquests estudis de l’Euroregió i de Gal·les 
per tractar qüestions relatives a la mobilitat dels alumnes i professors. D’altra banda, 
està previst que al llarg dels dies que es dugui a terme la Mostra es realitzin els 
campionats autonòmics de destreses, els Balearskills, que permetran designar els 
representants balears a les proves estatals. 


