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Títol de la iniciativa :
Digitalització de la Formació Professional.
Contingut de la iniciativa :
La Formació Professional ha anat conformant al llarg del diferents moments i adaptant-se a les
diferents necessitats formatives i professionals. Ara bé, l’evolució i els canvis tecnològics són una
característica d’aquesta tipologia de formació, ja què, aquesta està directament relacionada amb
els processos productius i econòmics que estan donant-se en el món laboral i empresarial.
La tecnificació de la major part dels processos productius i la inclusió de processos i eines
tecnològiques i de caràcter digital és cada vegada major y per aquest motiu, cal que l’alumnat que
cursi formació de caràcter professional tingui, no sol una competència tecnològica bàsica que li
permeti desenvolupar la seva carrera professional i personal, sinó també una formació digital
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pròpia i específicament relacionada amb la resta de competències professionals que es van
desenvolupant al llarg de la seva formació, així com una formació
i unes capacitats
desenvolupades per permetre la seva adaptació tecnològica i digital davant dels reptes que estan
apareixent amb canvis tecnològics dels darrers anys.

Des del reconeixement de la introducció de la tecnologia digital als diferents cicles formatius s’ha
anat fent de manera continuada, Però ara és el moment de plantejar-se un canvi en la concepció
de la Formació Professional per permetre la introducció de la tecnologia digital en tots els
processos i la incorporació d’eines que permetin a l’alumnat la seva ràpida adaptació als canvis
sobtats i ràpids que s’estan donant i se quest seguiran donant.
Ens hem de plantejar un procés conjunt de “digitalització” de tota la Formació Professional i a tots
els nivells, que permeti, donar aquest canvi. Aquesta digitalització s’ha de fer, no sols mitjançant la
generalització d’eines digitals en tot el procés formatiu, sinó també cal fer canvis metodològics,
pedagògics i curriculars més profunds que donin com a resultat una veritable digitalització de la
formació Professional.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a iniciar un procés d’adaptació de la
Formació Professional i poder avançar en una digitalització real de l’FP mitjançant l’adaptació de
currículums, eines i metodologies que permetin una formació digital de tot l’alumnat de FP i una
adaptació dels processos formatius a la realitat més immediata.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a introduir processos de
formació de professorat de Formació Professional que permetin avançar en el canvi metodològic
necessari per aconseguir una digitalització plena de la Formació Professional.

Assabentament grup,

Gloria Pilar SANTIAGO I
CAMACHO
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Enric CASANOVA I PEIRÓ
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