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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
Les experiències obtingudes als països desenvolupats demostren una correlació entre el nivell 
educatiu o formatiu mitjà i els seus nivells de PIB per càpita i d’ocupació. Aquesta evidència posa de 
relleu la importància de la inversió en educació i formació al llarg de la vida com una eina fonamental 
en qualsevol estratègia de desenvolupament d’un territori. Aquest fet és encara més rellevant en les 
darreres dècades, quan els canvis tecnològics, la globalització i l’acceleració del coneixement han 
accentuat la necessitat d’actualitzar els coneixements, així com la capacitat per assimilar-los. 
 
Les Illes Balears presenten una important dotació de recursos naturals i una forta capacitat d’innovar 
en la gestió de processos turístics, base de l’economia d’aquest arxipèlag. Però cal tenir present 
també la importància dels altres sectors econòmics, com són l’industrial, la construcció y 
l’agricultura, per aconseguir un equilibri dins aquesta societat que aspira a un creixement econòmic 
sustentable al llarg del temps. 
 
El Pla de Mallorca1 històricament ha tingut un desenvolupament diferent de la resta de zones de les 
Illes Balears, tant per la seva situació geogràfica, la cultura i tradició de la societat que hi resideix com 
per l’activitat econòmica que el sustenta, basada en el comerç, l’agricultura, la petita indústria i un 
turisme interior relacionat amb la tranquil·litat, la gastronomia, el paisatge, l’arqueologia, etc. 
 
Per seguir avançant cap a una economia més competitiva i inclusiva, es necessari treballar sobre unes 
bases en què la capacitat d’innovar, la millora del capital humà, la productivitat i el creixement 
sostenible han de ser peces cabdals. Llavors la formació és un element estratègic que ha d’ajudar a 
reforçar la competitivitat del nostre teixit productiu, on la guia ve clarament marcada per l’Estratègia 
Europea 2020 de Creixement Intel·ligent, Sostenible i Integrador. 
 
En aquesta societat actual on el desenvolupament tecnològic és imparable, on bona part de les 
professions que es demanaran d’aquí a uns anys estaran molt lligades a la innovació i les relacions 
contractuals seran menys estables en el temps, disposar de mecanismes eficaços per a la formació, la 
capacitació i el reciclatge no sols és positiu, sinó que és una necessitat, sempre tenint en compte les 
característiques de l’indret que es vol atendre. 
 
En aquest document, amb el propòsit de poder analitzar les necessitats formatives del Pla de 
Mallorca, s’han recopilat tota una sèrie d’informacions relacionades amb la formació professional a 
les Illes Balears, amb la formació al Pla de Mallorca i amb el seu mercat de treball, per així poder 
extreure algunes conclusions sobre la situació actual en aquest territori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
1 El Pla de Mallorca es una comarca de l’interior de l’illa de Mallorca formada pels municipis d’Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, 
Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany. 
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2.- LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A LES ILLES BALEARS 
 
 
 

2.1.- El nivell educatiu de la població en edat laboral de les Illes Balears 
 
El nivell educatiu de la població en edat laboral (entre 25 i 64 anys), tant a les Illes Balears com en el 
nostre entorn, ha experimentat un fort creixement els darrers anys. 
 
La població en edat laboral de les Illes Balears presenta l’any 2016 un nivell d’estudis per sota de la 
mitjana del conjunt d’Espanya i de la UE-28. La gran diferència entre la Unió Europea i Espanya, i 
també les Balears, radica en el major volum de població amb estudis secundaris a la UE-28 (46,3 % 
front al 22,6 % del conjunt d’Espanya o el 28,5 % en el cas de les Balears) i, dins aquests, la 
importància que tenen els cicles formatius. En canvi, a la Unió Europea es dóna un menor 
percentatge de persones amb estudis universitaris que al conjunt d’Espanya. Per tant, a Espanya com 
a Balears, en comparació amb la Unió Europea, la distribució de la població en edat laboral per nivell 
d’estudis segueix una distribució de rellotge d’arena, amb una gran base, població amb estudis fins a 
nivells bàsics; una gran part elevada, amb estudis universitaris, i, en canvi, una part central estreta. 
No obstant això, en una comparativa entre Espanya i Balears, el percentatge de població amb estudis 
universitaris a Balears és inferior al del conjunt estatal, tot mostrant valors similars als europeus. 
 
 

Figura 1. Població entre 25 i 64 anys per nivell d’estudis a la Unió Europea, Espanya i les Illes Balears. 
 

 
 

Font: OTIB a partir de les dades d’EUROSTAT. 

 
 
Les Illes Balears presenten la taxa neta d’escolarització als 16 anys més baixa de l’Estat. Aquesta taxa, 
durant el curs 2015-2016, va ser d’un 86,2 %, 8,9 punts per sota de la mitjana nacional i 13,3 punts 
per sota del País Basc, que és la comunitat autònoma que en presenta una major taxa. La diferència 
rau en la taxa d’escolarització en la segona etapa d’educació secundària (53,7 %), molt per sota de la 
mitjana espanyola (63,6 %), atès que, en l’etapa d’educació secundària obligatòria, la taxa de les Illes 
Balears se situa al mateix nivell que la mitjana i per sobre de moltes altres comunitats autònomes. 
 

Figura 2. Taxes netes d’escolarització de 16, 17 i 18 anys a les Illes Balears i a Espanya (2015-2016). 

 
 16 anys 17 anys 18 anys 

Illes Balears 86,2 79,7 43,4 

Espanya 95,1 89,4 48,4 

 
Font: OTIB a partir de les dades del MECD. 
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La taxa neta d’escolarització als 18 anys de les Illes Balears (43,4 %) també se situa a la coa de les 
comunitats autònomes, només per darrere de Navarra, i 5 punts per sota de la del conjunt d’Espanya 
(48,4 %). Aragó en presenta la major taxa (55,3 %) i se situa a gairebé 12 punts percentuals per sobre 
de la taxa de les Illes Balears. 
 
Quant al sexe, pel que fa als resultats educatius, les dones, generalment, mostren valors més elevats 
que els homes. Aquest fet també es mostra en aquest quadre, on la taxa de graduació femenina 
supera la masculina a tots els nivells educatius, excepte en el cas dels tècnics. Aquesta situació es 
repeteix també pel que fa a les dades d’Espanya. 
 
 

Figura 3. Taxes brutes de graduació en ensenyaments no universitaris per nivell educatiu i sexe, 
a Espanya i a les Illes Balears (2015-2016), i variació (punts) respecte al curs 2001-2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
Nota: Es considera l’alumnat graduat en cicles formatius de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny, i d’activitats 

físiques i esportives. 

 
Respecte de les titulacions universitàries, els resultats de les Illes també se situen a la coa per 
comunitats autònomes. Segons les dades del Ministeri d’Educació, per al curs 2015-2016, la taxa de 
persones que es graduen a les Balears és inferior a la mitjana d’Espanya i a la de gran part 
d’autonomies. 
 
Així, la taxa de diplomats a les Illes és de l’1,8 % (a Espanya és el 4,5 %), la dels llicenciats és del 2,4 % 
(al conjunt nacional és del 15,3 %) i la dels titulats de grau és del 13,2 % (la mitjana nacional és del 
30,1 %). En aquest darrer cas la diferència arriba als 16,9 punts. Per sexe, el pes de les dones supera 
clarament el dels homes a tots els nivells d’estudis superiors, especialment en el cas dels titulats en 
grau (17,3 % i 9,2 %, respectivament). 
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La taxa bruta de graduació en cicles formatius per al curs 2015-16 a les Illes Balears va ser del 20,5 % 
en el grau mitjà i del 13,6 % en el grau superior, en aquest cas, la més baixa de totes les comunitats 
autònomes, molt per sota de la mitjana nacional (28,5 %), i molt per sota d’altres comunitats 
autònomes, com ara el País Basc (45,8 %), Astúries (38,9 %) o Cantàbria (37,8 %). 
 
 

Figura 4. Taxa bruta de titulació en el cicle formatiu de grau mitjà (color rosa obscur) i en el cicle formatiu 
de grau superior (color rosa clar) per comunitat autònoma, curs 2015-16. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

 
Un altre indicador educatiu en què les Balears mostren uns resultats preocupants, pels efectes que 
implica en la futura inserció laboral de les persones, és la taxa d’abandonament escolar prematur. 
Segons dades del 2017, la taxa de les Illes Balears és del 26,5 %. Amb aquest valor Balears se situa 
com la comunitat autònoma amb el valor més alt, per sobre de la mitjana nacional (18,3 %) i a molta 
distància del País Basc, l’autonomia amb el valor més baix (7,0 %). 
 
 

Figura 5. Taxes d’abandonament escolar prematur per comunitat autònoma (2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: OTIB a partir de dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
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Si es compara amb els valors dels diferents estats de la UE, la taxa de les Balears supera amb escreix 
el valor més alt (Malta, amb un 19,6 %) i s’allunya dels resultats d’altres països com Alemanya (10,2 
%), Itàlia (13,8 %) o la mitjana de la UE (10,7 %). Les taxes d’abandonament de les Balears, però 
també la d’Espanya, amb aquests resultats, es troben a molta distància de l’objectiu fixat per 
l’Estratègia Europa 2020, que és del 15 %. 
 
Aquesta situació particular de les Illes Balears pot ser conseqüència de la important oferta de llocs de 
treball de baixa qualificació, o del possible insuficient diferencial salarial, fets que poden afavorir que 
els joves abandonin els estudis de manera prematura per incorporar-se al món laboral. De fet, a les 
Balears un de cada quatre joves de 18 a 24 anys té com a nivell màxim d’estudis l’educació 
secundària de primera etapa o anteriors nivells educatius i no segueix cap tipus d’educació o 
formació. Ara bé, amb la situació econòmica actual, quan just es comença a remuntar després d’una 
de les crisis econòmiques més importants, això es tradueix en una taxa d’atur juvenil que el 2017 
arriba al 30,8 %. 
 

 
Figura 6. Evolució de la taxa d’abandonament escolar prematur, 

objectiu de l’estratègia Europa 2020, Espanya i Illes Balears (2000-2017). 

 
 

Font: OTIB a partir de dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

 
L’evolució de l’abandonament escolar a les Balears presenta una tendència a la baixa.. A partir del 
2008, per la crisi econòmica, s’observa un canvi en el comportament de la població més jove de les 
Balears, que opta per mantenir-se en el sistema educatiu, fet que provoca la disminució de la taxa 
d’abandonament. Aquesta evolució continua fins al 2013 i el 2014, anys en què de nou augmenten 
les persones que deixen les aules. El 2015, en canvi, la taxa d’abandonament es redueix 
considerablement, creix molt lleugerament el 2016 i es manté el 2017. 
 
Alhora, a Espanya continua la tendència a la baixa iniciada el 2008 de forma ininterrompuda. 
Aquestes dades posen de manifest que el desavantatge educatiu que presenten les Balears es 
perllonga en el temps. Tot i la lleugera millora durant els primers anys de la crisi, a conseqüència de 
les dificultats per trobar feina, s’observa que, en el moment que a les Balears es comença a revifar el 
mercat laboral, la taxa torna a augmentar. Tanmateix, el 2017 tanca amb una taxa del 26,5 %, valor 
que supera el 23,0 % que s’havia previst per al 2015, i que encara és lluny de l’objectiu per al 2020 
(15 %). 
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2.2.- La formació professional: inicial, per a l’ocupació i professional dual 
 

Formació professional inicial 
 
La formació professional inicial té com a finalitat preparar l’alumnat per a l’activitat en un camp 
professional i facilitar-ne l’adaptació a les modificacions laborals que es poden donar al llarg de la 
seva vida, contribuir al seu desenvolupament personal i permetre que la seva progressió dins el 
sistema educatiu i dins el sistema de formació professional per a l’ocupació. Comprèn els cicles de 
formació professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. 
 
 

Figura 7. Percentatge d’alumnat que es troba matriculat en ensenyaments professionalitzadors 
un cop finalitzada l’educació obligatòria, per comunitats autònomes, 2013-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de dades de l’Eurostat. 

 
Les Illes Balears es caracteritzen per ser la comunitat autònoma amb el major percentatge d’alumnes 
matriculats en cursos de formació professional sobre el total d’alumnes matriculats en la segona 
etapa d’educació secundària (nivell CINE 3). Concretament, el 42,5 % del total d’alumnes de la 
segona etapa d’educació secundària segueix estudis d’orientació professional, mentre que el 57,5 % 
restant ho fa en estudis d’orientació general. Superen el 40 % quatre comunitats autònomes més: 
Cantàbria (42,2 %), Navarra (42,2 %), La Rioja (42,0 %), i la Comunitat Valenciana (41,1 %). Aleshores 
ens trobam amb la paradoxa que les Illes Balears es caracteritzen per tenir les taxes netes 
d’escolarització dels 16 als 18 més baixes de l’Estat, el major percentatge d’abandonament escolar 
prematur, les taxes brutes de graduació, tant en cicles formatius com en educació superior de les 
més baixes, però, en canvi, dins els alumnes de la segona etapa d’educació secundària, les Balears 
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presenten el major percentatge d’alumnes que opten per l’educació d’orientació professional en lloc 
dels estudis d’orientació general. A més, amb el pas dels anys aquest percentatge s’ha incrementat i 
ha passat del 36,5 % el 2013 al 44,0 % el 2015, fins a situar-se en valors pròxims a la mitjana de la UE-
28 (48,0 %) o de països com Alemanya (46,8 %), i per sobre d’altres, com Dinamarca (42,5 %), França 
(41,5 %) o el Regne Unit (40,1 %). 
 
Es dóna una tendència a l’alça de les persones matriculades en cicles de formació professional durant 
els darrers deu anys en el conjunt d’Espanya. El creixement global de matrícula d’FP a les Illes Balears 
els darrers quinze anys ha estat de més d’un 88 %. S’ha produït un increment dels alumnes 
matriculats en cursos de formació professional a les Illes Balears des del curs acadèmic 2010-11, al 
darrer curs disponible, 2016-2017, i es veu l’evolució creixent de les matrícules de formació 
professional. Del 2010 al 2016 es dóna un increment acumulat de més de 5.100 alumnes, cosa que 
en termes relatius suposa un increment del 50,3 %. 
 
 

Figura 8. Evolució dels alumnes matriculats a formació professional inicial a les Illes Balears i 
percentatge respecte al total d’alumnat d’ensenyament no universitari, curs 2010-11 al 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de dades del GESTIB i MECD. 

 
 
Les Illes Balears disposen d’una àmplia oferta formativa dins les diferents famílies professionals: es 
donen cursos a 21 famílies professionals, de les 26 famílies existents. Així doncs, no s’imparteix 
formació dins les famílies professionals d’arts i artesanies, indústries extractives, química, tèxtil i 
confecció de pell, ni vidre i ceràmica. 
 
D’altra banda, les famílies professionals d’energia i aigua, i seguretat i medi ambient, d’implantació 
recent, tenen un nombre més reduït de cursos i alumnes. Les famílies professionals que concentren 
un major nombre d’alumnes són, en aquest ordre: administració i gestió (19,4 % del total de 
l’alumnat del curs acadèmic 2016-2017); seguit de sanitat (14,9 %); informàtica i comunicacions (12,3 
%); hoteleria i turisme (10,4 %), i serveis socioculturals i a la comunitat (10,3 %). 
 
Aquestes cinc famílies professionals aglutinen el 67,3 % del total dels alumnes de formació 
professional matriculats a les Illes Balears. 
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Figura 9. Evolució dels alumnes matriculats a formació professional per famílies professionals (2010-2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de dades del GESTIB. 

 
 
Si bé el nombre d’alumnes matriculats creix en gairebé totes les famílies professionals respecte al 
curs acadèmic 2010-11, les famílies que mostren una millor evolució són: hoteleria i turisme (+158,0 
%); comerç i màrqueting (+139,4 %); informàtica i comunicacions (+111,0 %); transport i 
manteniment de vehicles (+87,0 %). En canvi, famílies professionals com edificació i obra civil (-51,6 
%) o instal·lació i manteniment (-32,6 %) han perdut un nombre significatiu d’alumnes; famílies 
professionals, com es veu, lligades a la construcció, sector econòmic que més durament va patir les 
conseqüències de la greu crisi econòmica viscuda recentment, però que actualment tornen a 
necessitar treballadors qualificats. 
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Figura 10. Les famílies professionals amb major nombre d’alumnes matriculats a les Illes Balears, curs acadèmic 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: OTIB a partir de dades del GESTIB. 

 
La gran majoria d’alumnes de formació professional matriculats a les Illes Balears cursen els seus 
estudis en un Institut d’Educació Secundària (IES), concretament 10.580 alumnes, que representen el 
77,9 % del total. Els segueixen, a certa distància, els alumnes de centres concertats (10,2 %), i els qui 
acudeixen a centres integrats de formació professional (4,5 %) o centres privats (4,6 %). 
 
 

Figura 11. Evolució dels alumnes matriculats a formació professional per tipus de centre (2010-2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Font: OTIB a partir de dades del GESTIB. 
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Formació professional per a l’ocupació 
 
La formació professional per a l’ocupació fa referència al conjunt d’actuacions qualificadores i 
d’actualització de competències professionals que poden anar adreçades a treballadors ocupats o 
desocupats i pot variar en funció del tipus de treballador a qui van adreçades o el format 
d’impartició. Així doncs, dins l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació, destaquen les 
accions formatives adreçades a treballadors ocupats, la formació per a treballadors desocupats, la 
formació específica per a determinats col·lectius en risc, la formació en competències transversals, la 
formació amb ocupació i la formació dual. 
 
 

Figura 12. Percentatge de població de 25 a 64 anys que participa en 
una acció d’educació o formació permanent per comunitat autònoma (2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de dades de l’EPA i del MECD. 

 
 
Referent a les persones entre 25 i 64 anys que han fet algun curs de formació, les dades recollides 
per l’EPA ens mostren xifres discretes, tot seguint la línia dels comentaris anteriors, a més amb una 
lleugera tendència a la baixa, tant a les Illes Balears, com en el conjunt d’Espanya. Els resultats de les 
Illes se situen lleugerament per sota de la mitjana espanyola en tota la sèrie estudiada. 
 
 

Figura 13. Distribució de participants en formació professional per a l’ocupació a les Illes Balears (2016) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font: SOIB 
 

A Balears, el 2016 s’han expedit 2.342 certificats de professionalitat. D’aquests, el 82,8 % 
corresponen a Mallorca; el 8,7 %, a Menorca; el 8,3 %, a Eivissa i, finalment, el 0,2 % restant, a 
Formentera. 
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Per família professional, la gran majoria corresponen al sector dels serveis, tot i que també n’hi ha 
d’adreçades a la resta de sectors. La família amb més pes és la de serveis socioculturals i a la 
comunitat (23,9 %); seguida per l’hoteleria i turisme (17,8 %), i l’agrària (9,8 %). Aquestes tres 
representen el 51,5 % del conjunt d’accions formatives del 2016. 
 
 

Figura 14. Expedicions de certificats de professionalitat per famílies professionals (2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB. 
 

Del total de centres que expedeixen certificats de professionalitat el 2016 a les Balears (283), el 
25,1% són centres propis i el 74,9 % són centres col·laboradors. El 71,7 % dels centres es troben a 
Mallorca, seguits pel 13,8 % a Menorca, el 12,7 % a Eivissa i l’1,8 % a Formentera. En termes 
interanuals, el nombre de centres propis s’ha incrementat un 7,6 % el darrer any, mentre que el de 
centres col·laboradors ha disminuït un 24,3 %. Respecte de les xifres del 2014, les diferències són 
encara més marcades, els centres propis augmenten un 42,0 % i els col·laboradors baixen un 30,7 %. 
Val a dir que bona part de la caiguda en el nombre de centres col·laboradors té a veure amb una 
qüestió de depuració estadística, ja que el SEPE, d’ençà del 2014, obliga a donar de baixa els centres 
que no estan actius. 
 
L’any 2016 hi va haver 8.687 participants desocupats en accions formatives vinculades a certificats de 
professionalitat. S’observa que el 54,8 % són dones i el restant 45,2 %, homes. Per grups d’edat, el 
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perfil majoritari es correspon al col·lectiu de 25 a 44 anys, que en representen el 47,3 %, seguits del 
grup de fins a 24 anys (el 29,9 %) i dels majors de 45 anys (el 22,8 %). 
 
 

Figura 15. Perfil dels participants en accions formatives per a desocupats (2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB. 

  
Cal dir que les persones desocupades que participen en accions formatives han de tenir present el 
sector cap al qual volen dirigir el seu futur laboral, que no necessàriament ha de ser el mateix en què 
es trobaven ocupades fins ara. Per tant, donen la possibilitat de desenvolupar habilitats en altres 
branques més especialitzades amb una major reinserció laboral. 
 
Seguint la distribució sectorial de l’economia, les accions formatives amb més participants es 
corresponen al sector dels serveis, que és el majoritari a les Illes Balears, i que pot oferir més llocs de 
feina. Així, el 25,2 % participen en activitats d’hoteleria i turisme, seguits pels serveis socioculturals i 
a la comunitat (21,1 %), i administració i gestió (13,6 %). Aquestes tres famílies sumen el 59,8 % dels 
participants. Ara bé, també es troben accions formatives adreçades al sector industrial, com les 
d’indústries alimentàries (1,7 %); a la construcció, com les d’edificació i obra civil (1,2 %), i al sector 
primari, com les maritimopesqueres (0,4 %). 

 

Per altra banda, les persones vulnerables són les desocupades amb manifest risc d’exclusió social. El 
Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020 té una línia d’actuació anomenada SOIB 
Inclosos, on s’integren totes les polítiques d’ocupació adreçades al col·lectiu, entre les quals s’inclou 
la formació professional per a l’ocupació, que pot anar vinculada o no a certificats de professionalitat 
en funció de les necessitats d’adaptació dels participants. 
 
L’any 2016 hi va haver 1.407 participants en programes de formació per a persones vulnerables, això 
significa el 12 % de tota la formació professional per a l’ocupació lliurada pel SOIB. El 50,1 % són 
dones i el 49,9 % són homes. Per edat, la participació es distribueix entre el 44,3 % menor de 25 anys; 
el 39,3 % entre 25 i 44 anys, i el 16,3 % restant de més de 45 anys. 
 
Segons la família professional, la distribució dels participants del grup de col·lectius vulnerables es 
concentra principalment en la família d’administració i gestió (21,0 %), seguida d’hoteleria i turisme 
(18,0 %), transport i manteniment de vehicles (17,1 %), serveis socioculturals a la comunitat (13,2 %), 
i comerç i màrqueting (10,6 %). Aquestes cinc famílies representen el 79,9 % del total. 
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Formació professional dual 
 
La formació professional dual es posà en marxa fa ja sis anys i és un model de formació professional 
en alternança amb l’ocupació que combina la formació dels alumnes en el centre educatiu/formatiu 
amb l’activitat laboral retribuïda i la formació a l’empresa (contracte de treball per a la formació i 
l’aprenentatge10). Els seus objectius principals són connectar de forma directa la formació que es 
rep en el centre educatiu/formatiu i el treball que es desenvolupa a l’empresa, ajudar a conèixer 
l’entorn real del sector en el qual es treballarà i, finalment, iniciar la qualificació professional i la 
inserció laboral. D’ençà d’aquesta legislatura, les Illes Balears disposen de programes de formació 
professional dual tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit ocupacional. 
 
 

Figura 16. Evolució dels alumnes matriculats a formació professional dual per tipus de cicle i família 
professional (2013-2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de dades del GESTIB. 

 
Pel que fa a l’FP dual en l’àmbit educatiu, les dades de matriculació de la Conselleria d’Educació i 
Universitat indiquen que en el curs acadèmic 2016-2017 hi ha 255 alumnes matriculats, tots ells a 
l’illa de Mallorca. L’evolució des de la implantació d’aquest tipus d’ensenyament és creixent i ha 
passat dels 113 alumnes en el primer curs acadèmic que es va oferir, 2013-14, als 255 del darrer curs 
acadèmic del qual es disposa de dades, 2016-2017. És a dir, s’ha doblat el nombre de participants en 
tan sols tres anys. 
 
D’aquests alumnes, el 52,9 % han seguit estudis de cicles de grau mitjà i el 47,1 % restant, cursos 
emmarcats dins un cicle de grau superior. Les famílies professionals amb major nombre d’alumnes 
han estat, dins el cursos de grau mitjà, hoteleria i turisme (el 56,3 % del total de matriculats en cicles 
de grau mitjà) i, dins el cursos de grau superior, administració i gestió (48,3 %), i informàtica i 
comunicacions (27,5 %). 
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Segons les dades del GESTIB el nombre d’empreses participants en el sistema de formació dual ha 
anat creixent de forma significativa des de la posada en marxa del programa. Així, en el curs 
acadèmic 2015-2016 va assolir la xifra de 142 empreses. Les dades mostren la importància que 
actualment té la formació dual com a política activa d’ocupació dins el SOIB. En just dos anys, ja hi ha 
750 participants a través del finançament de 129 projectes qualificadors en els quals intervenen 
empreses, centres de formació i entitats col·laboradores. 
 
Des de la perspectiva empresarial, cal destacar que la formació dual del SOIB es concentra en els 
sectors industrials tradicionals (sabater, mobles), clau (turisme, cuina i comerç) i d’altres d’emergents 
(nàutica i les tecnologies de la informació i comunicació), a traves de la segona línia d’actuació 
anomenada formació dual en sectors estratègics per a l’economia balear. També cal destacar que, en 
dos anys, la formació dual del SOIB ja s’ha desplegat territorialment amb projectes a les illes de 
Mallorca, Menorca i Eivissa. 
 

Figura 17. Evolució de la formació dual del SOIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB. 

 
 
Finalment, una tercera línia d’actuació és la formació en alternança desenvolupada amb les entitats 
locals i les organitzacions sense ànim de lucre. En els programes mixts de formació i ocupació els 
demandants desocupats inscrits en el SOIB combinen formació d’una temàtica concreta emmarcada 
en especialitats formatives o certificats de professionalitat (del Catàleg nacional de qualificacions 
professionals) i experiència pràctica. Aquestes (formació i pràctica) tenen com a objectiu millorar les 
aptituds i competències professionals dels participants. 
 
Els participants, a través d’aquest programa, obtenen un contracte de formació i aprenentatge pel 
qual cobren un salari i, en acabar, obtindran el corresponent certificat de professionalitat. Entre els 
anys 2015 i 2016 s’han dut a terme un total de 63 projectes, amb un total de 630 places ofertes. Les 
entitats beneficiàries són principalment ajuntaments, consells insulars i altres organismes autònoms i 
fundacions sense ànim de lucre. 
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2.3.- L’acreditació de l’experiència professional 
 
Segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències 
professionals adquirides per experiència laboral, s’entén per procediment d’avaluació i acreditació 
de les competències professionals el conjunt d’actuacions adreçades a avaluar i reconèixer aquestes 
competències adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació. 
 
L’Institut de Qualificacions de les Illes Balears (IQPIB) és l’òrgan encarregat de desenvolupar 
l’estructura organitzativa responsable del procediment, així com de gestionar i coordinar el 
procediment d’avaluació i acreditació en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tal 
com s’especifica en el Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l’estructura organitzativa del 
procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència 
laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
En aquest sentit s’entén per competència professional el conjunt de coneixements i capacitats que 
permeten l’exercici de l’activitat professional d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació, 
és a dir, és el que ha de conèixer i saber fer (capacitat) un treballador per poder exercir bé el seu 
treball, les tasques en què consisteix segons els estàndards que el mercat o el sector productiu 
considera acceptables. 
 
Segons les darreres dades del SEPE, entre el 2009 i les dades provisionals del 2016, s’han acreditat 
2.456 persones per administració convocant, ara bé, s’ha de tenir en compte que una mateixa 
persona pot trobar-se acreditada per diferents administracions. Les xifres mostren un comportament 
irregular amb anys amb moltes persones acreditades, com l’any 2014 (2.667 persones) i anys amb un 
nombre molt baix, com el 2009 (200 persones).  
 
 

Figura 18. Persones acreditades per administració convocant (2009-2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de les dades del SEPE. 

 
Un altre indicador són les unitats de competència. Una unitat de competència és el conjunt mínim de 
competències professionals, susceptible de reconeixement i acreditació a l’efecte que preveu l’article 
8 de la Llei orgànica 5/2002. Segons les dades del SEPE, entre 2009 i 2016 s’han acreditat 10.361 
unitats, de les quals s’estima que 391 ho han estat el 2016. 
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2.4.- Tendències del mercat de treball i l’oferta formativa 
 
L’informe sobre les perspectives de demandes d’ocupació per a Espanya publicat pel Centre Europeu 
per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) l’any 2015, apunta que la crisi 
econòmica ha fet caure l’ocupació en tots els sectors, i de manera més accentuada en la construcció 
i la indústria, entre el 2008 i 2013. Malgrat el creixement econòmic positiu que es produeix a 
Espanya, s’espera que l’efecte sobre l’ocupació serà limitat i que no es tornarà al nivell d’ocupació 
precrisi fins al 2025. A més, apunten que l’augment de llocs de feina es produirà en els sectors de la 
distribució i el transport, així com en els negocis i altres serveis. No obstant això, aquest creixement 
es veu compensat per la pèrdua de llocs de treball en la indústria i en els serveis no comercialitzats 
(principalment sector públic). Les projeccions de població de l’Institut Nacional d’Estadística per a les 
Illes Balears apunten que la xifra de població d’entre 20 i 44 anys caurà un 14,4 % fins al 2025, 
mentre que les mateixes projeccions donen un increment del 23 % pel grup d’edat d’entre 45 i 64 
anys. 
 
Pel que fa a l’ocupació, i com no podria ser d’altra manera atesa l’especialització de l’economia de les 
Balears, es concentra en un 82,8 % en el sector del serveis. A més, entre 2009 i 2017 s’ha pronunciat 
aquesta característica, atès que el 2009 els serveis aglutinaven el 78,9 % de la població ocupada. Més 
concretament, les activitats econòmiques que més treballadors ocupen el 2017 són en aquest ordre: 
comerç al detall (11,5 %), serveis de menjars i begudes (11,1 %) i serveis d’allotjament (10,5 %). Així, 
un de cada tres treballadors de les Balears treballa en alguna d’aquestes tres activitats econòmiques 
(vegeu la taula 52). D’altra banda, entre 2009 i 2017 les activitats econòmiques que han incrementat 
de manera més accentuada12, en termes relatius, el nombre de treballadors han estat les activitats 
de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial (+95,4 %), activitats 
administratives d’oficina i altres activitats auxiliars de les empreses (+93,0 %), activitats immobiliàries 
(90 %), programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica (+89,5 %), altres 
activitats professionals, científiques i tècniques (+79,5 %), reparació i instal·lació de maquinària i 
equip (+73,1 %), activitats de creació, artístiques i espectacles (+54,6 %). Aquestes 7 activitats 
econòmiques només representen el 5 % del total dels ocupats de Balears, però creixen intensament 
atès que el 2009 just en suposaven el 3,1 %. 
 
Tanmateix, no hem de perdre de vista que dues de les activitats econòmiques que aglutinen el major 
nombre de treballadors a Balears, serveis de menjars i begudes i serveis d’allotjament, continuen 
estirant de la creació d’ocupació i, entre 2009 i 2017, juntes han incrementat gairebé en 30 mil 
treballadors, que suposa més de la meitat del total de llocs de feina nous creats. 
 

Figura 19. Evolució de la població ocupada per nivell de qualificació a les Illes Balears (2009-2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: OTIB a partir de dades de l’EPA (INE). 
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D’altra banda, hi ha activitats econòmiques que han perdut treballadors entre 2009 i 2017, 
concretament 38 activitats. Destaquen, pel pes dins el total d’ocupats, el transport aeri (-33,0 %), els 
serveis financers (-25,9 %), la construcció d’edificis (9,2 %), l’Administració pública (-3,9 %), les 
activitats de construcció especialitzada (-0,7 %) o les activitats de lloguer (-12,0 %). També s’hi poden 
trobar activitats vinculades a la indústria manufacturera, com ara la indústria del cuir i del calçat (-
14,0 %), la indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria (-26,9 %) o la 
fabricació de mobles (-14,5 %). 
 
Vista la forta i creixent especialització productiva de les Balears en el sector dels serveis i les activitats 
econòmiques que més augmenten el nombre de treballadors ocupats, sembla que les tendències 
ocupacionals aniran vinculades sobretot al sector dels serveis. Més concretament, sembla que pot 
haver-hi una major demanda laboral en els serveis dirigits a les empreses, com la consultoria de 
gestió empresarial o activitats¡ més relacionades amb les noves tecnologies i la informàtica, així com 
en les activitats professionals, científiques i tècniques. Tot això, sense perdre de vista l’activitat de 
l’hoteleria i el turisme, o altres sectors emergents, com el sector nàutic, els serveis de la vida diària, o 
els serveis culturals, creatius, esportius i d’oci. 
 
Les dades de l’enquesta de població activa del 2017 mostren com més de la meitat de la població 
ocupada de les Illes Balears es troba en desequilibri per la inadequació entre l’oferta i la demanda de 
les seves competències. Més concretament, un 17,1 % es troba sobrequalificada per desenvolupar 
l’ocupació en la qual es troba treballant i un 34,4 % es troba infraqualificada. El gran desajust que hi 
ha en el mercat de treball de les Illes Balears, es troba en el fet que gairebé un 59 % de la població 
ocupada es troba emmarcada dins ocupacions de grau mitjà. En canvi, les persones que mostren un 
nivell d’estudis de grau mitjà es redueix a un 28,1 %. I, per contra, el 38 % de la població ocupada 
presenta un nivell baix d’estudis, mentre que les ocupacions no qualificades sols aglutinen el 12,9 % 
dels ocupats. És per això que l’oferta insuficient en el tram mitjà de l’estructura de qualificacions es 
nodreix d’individus que tenen nivells formatius inferiors o superiors i el desequilibri es dispara de 
forma considerable. 
 
Les seccions econòmiques amb un major desequilibri entre les qualificacions dels seus treballadors es 
donen en l’agricultura, la construcció i la indústria, tant en les relacionades amb la manufactura com 
amb l’extractiva i energètica. En canvi, a l’altre extrem s’ubiquen els serveis i, especialment, 
l’Administració pública, l’educació i la sanitat, que és l’activitat econòmica amb el major nivell 
d’ajustament entre formació i qualificació dels seus ocupats. Les activitats econòmiques amb major 
grau d’infraqualificació són la construcció i l’agricultura, seguides per la indústria de l’alimentació, 
tèxtil, cuir, fusta i paper. També s’ha de tenir en compte que molta gent ocupada en aquests sectors 
econòmics no disposa dels títols formatius, però sí de l’experiència i els coneixements per 
desenvolupar les funcions lligades a l’ocupació. En aquest cas s’hauria de potenciar l’obtenció de 
certificats de professionalitat als treballadors amb experiència en el sector, però sense formació. 
 
El desajust entre les qualificacions i el nivell formatiu dificulta aconseguir un major grau de 
competitivitat a l’economia de les Illes Balears, així com un valor més favorable del PIB per càpita. És 
per això que és important detectar i intentar reduir aquests desequilibris entre oferta i demanda de 
les capacitacions de la població activa balear. Cal fer incidència en la importància d’augmentar el 
segment de població amb estudis de grau mitjà i, més concretament, en el paper que ha de jugar la 
formació professional. 

 
 
 
 



  Les Necessitats Formatives al Pla de Mallorca

21 
 

2.5.- Línies d’actuació del Pla Integral de Formació Professional 
de les Illes Balears 2018-2021 

 
El Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-2021 representa les bases del diàleg 
social pel que fa al full de ruta de la formació professional, amb el qual vol donar resposta a l’article 
27 de l’Estatut d’Autonomia, que determina els drets relatius a l’ocupació i al treball, i l’impuls de la 
formació permanent, entre d’altres, mitjançant la concertació social. I ho fa des d’un vessant integral, 
de manera que aplega, alhora, el subsistema de formació professional inicial, propi de l’àmbit 
educatiu, i el subsistema de formació professional per a l’ocupació, propi de l’àmbit laboral. Aquest 
fet, per si mateix, és un element innovador i marca el convenciment del conjunt d’agents signants de 
la importància que té la formació tècnica i competencial per al desenvolupament econòmic i la 
capacitat d’aconseguir una ocupació de qualitat amb unes condicions salarials millors. 
 
En aquest Pla Integral les dues conselleries competents, la Conselleria d’Educació i Universitat, d’una 
banda, i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través del Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears, de l’altra, estableixen els punts estratègics des d’una visió de la formació al llarg de tota la 
vida de les persones. 
 
Les línies d’actuació establertes en el Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-
2021 són les següents:  
 
 Impulsar el sistema integrat de formació professional perquè esdevingui totalment compartit 

entre l’administració educativa i la laboral. 
Coordinació sistemàtica de l’Administració amb competència en matèria de formació 
professional. Això implica establir sistemes de comunicació efectius entre l’Administració 
educativa, que té la competència de planificació i execució en formació professional reglada, i 
l’Administració laboral, que, a través del SOIB, planifica i desenvolupa la formació professional 
per a l’ocupació. Es tracta que ambdós vagin coordinats i en col·laboració amb els agents socials 
de Balears a fi d’atendre adequadament les necessitats del mercat de treball i oferir un ventall 
qualificador en formació professional arreu de les Illes Balears. 

 
 Establir una oferta integrada de formació professional adaptada a les necessitats de les Illes 

Balears. 
Presentació d’una oferta formativa rellevant a les necessitats qualificadores del capital humà i 
que guardi especial rellevància amb les activitats econòmiques estratègiques de les Illes Balears. 
Cal compassar una formació professional de qualitat amb els requeriments del teixit productiu i 
social del territori. En definitiva, es tracta d’establir una oferta d’FP adequada i evitar les skills 
mismatch, que genera disfuncions significatives en el mercat de treball, com per exemple l’excés 
de mà d’obra en determinats sectors econòmics alhora que hi ha mancances significatives dins 
altres sectors econòmics. Una oferta integrada d’FP adaptada a les necessitats de les Illes 
Balears ajudarà a l’Administració a combatre l’atur estructural i facilita a la població activa les 
transicions entre la demanda i l’oferta de treball. 

 
 Incrementar i millorar la xarxa de centres públics que imparteixen formació professional. 

Realització d’inversió en infraestructures que augmenti el nombre de centres de formació 
professional, en diversifiqui l’abast, millori la cobertura d’especialitats formatives que ofereixen 
i arribi a més persones. En definitiva, es tracta de promoure que la xarxa pública de formació 
professional arreli al seu territori de referència i es converteixi en un recurs clau per a la igualtat 
d’oportunitats dels ciutadans de Balears a través de la formació. 
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 Augmentar l’oferta integrada de Formació Professional Dual. 
La formació professional dual implica que els participants gaudeixin d’un contracte de formació i 
aprenentatge durant la formació, a la vegada que, a llarg termini, suposa un gran impacte en 
l’adquisició d’experiència laboral així com en el desenvolupament d’habilitats professionals, ja 
que els joves fan feina a empreses alhora que assisteixen a centres de formació. A més, les 
empreses es beneficien de formar joves de manera personalitzada segons les seves necessitats 
productives. La Conselleria d’Educació i el SOIB despleguen programes d’FP dual, per tal com la 
seva integració és la passa prèvia per augmentar-la de manera ordenada amb la intenció de 
generar un efecte crida i multiplicador que ajudi a arrelar aquesta modalitat qualificadora entre 
els joves i les empreses, tal com ha succeït a altres països de la Unió Europea. 

 

 Avançar en el desenvolupament d’una formació professional integrada de qualitat. 
Promoció d’una formació professional rellevant, significativa i adequada als nous sistemes de 
producció i prestació de serveis. Per això, és necessari que l’FP es basi en sistemes de qualitat 
que actualitzin els continguts periòdicament, esperoni l’ús de pedagogies innovadores, noves 
tecnologies, ajudi a adquirir competències en llengües estrangeres, fomenti l’esperit 
emprenedor dels participants i impulsi la internacionalització dels centres públics de formació. 

 

 Posar en valor els estudis de formació professional per fer més atractiva la formació 
professional i incrementar-ne el nombre d’alumnes. 
La formació professional ha de consolidar-se com una alternativa rellevant i sense prejudicis 
entre els pares i els joves de les Balears. L’OTIB16 indica que les distintes modalitats de formació 
professional a les Balears gaudeixen de taxes altes d’inserció laboral. No obstant això, la 
formació professional encarà és una opció secundària per a alguns sectors de la societat. 
Consegüentment, cal fer un esforç específic en la difusió dels avantatges acadèmics i 
professionals que suposa la formació professional a les Illes Balears. 

 

 Contribuir a pal·liar l’abandonament escolar prematur. 
Impuls als serveis i els programes que ajuden a evitar l’abandonament escolar. Les mesures 
incloses impliquen millorar l’anàlisi del fenomen, la creació de solucions personalitzades 
adreçades als joves amb major probabilitat d’abandonament a través de la dotació d’un ventall 
ample de programes i serveis que ajudi a mantenir-los dins el sistema educatiu reglat, la 
qualificació amb altres programes des del vessant laboral i el seguiment personalitzat dels joves 
com a actuacions prioritàries per a pal·liar l’abandonament. 

 

 Afavorir el retorn a la formació mitjançant el sistema integrat de formació professional. 
Formació al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per tal d’adquirir, actualitzar, 
completar i ampliar les seves capacitats i habilitats, necessàries tant per al desenvolupament 
personal com professional. Això és especialment rellevant quan són persones que tenen nivells 
de qualificacions baixos perquè varen abandonar prematurament el sistema educatiu. Es 
preveuen mesures inclusives i d’acreditació competencial adreçades a les persones amb baixos 
nivells de qualificacions a fi que puguin reincorporar-se a la formació qualificadora i fer realitat 
l’aprenentatge continu al llarg de la vida laboral. 

 

 Ampliar la col·laboració i coordinació entre la formació professional i les empreses. 
Realització d’aliances entre el sistema de formació professional de les Illes Balears i les empreses 
per a promoure una formació professional adequada a les necessitats de capital humà que 
tenen les empreses. Per això, cal avançar en la interrelació aula i centre de treball; acostar els 
dos vessants a través del coneixement mutu, i que tant l’Administració com el món de l’empresa 
cooperin fent servir regles clares i eines rellevants per a potenciar les qualificacions requerides 
pel mercat de treball. 
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3.- LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL PLA DE MALLORCA I AL SEU 
ENTORN 

 
3.1.- Els centres de formació 

 
Els centres educatius amb oferta de formació professional ubicats dins la comarca del Pla de Mallorca 
són els següents: 
 
 IES Porreres, ubicat a la localitat de Porreres (municipi de Porreres). 

 IES Sineu, ubicat a la localitat de Sineu (municipi de Sineu). 

 CEPA Mancomunitat des Pla de Mallorca, ubicat a la localitat de Vilafranca de Bonany (municipi 

de Vilafranca de Bonany). 

 
Els centres educatius amb oferta de formació professional ubicats als municipis limítrofs a la comarca 
del Pla de Mallorca (excepte Palma) són els següents: 
 
 IES Albuhaira, ubicat a la localitat de Muro (municipi de Muro). 

 IES Berenguer D’Anoia, ubicat a la localitat d’Inca (municipi d’Inca). 

 IES Binissalem, ubicat a la localitat de Binissalem (municipi de Binissalem). 

 IES Damià Huguet, ubicat a la localitat de Campos (municipi de Campos). 

 CC es Liceu, ubicat a la localitat de Es Pont d’Inca (municipi de Marratxí). 

 IES Felanitx, ubicat a la localitat de Felanitx (municipi de Felanitx). 

 CEPA Francesc de Borja Moll, ubicat a la localitat d’Inca (municipi d’Inca). 

 CIFP Joan Taix, ubicat a la localitat de Sa Pobla (municipi de Sa Pobla). 

 IES Llorenç Garcias i Font, ubicat a la localitat d’Artà (municipi d’Artà). 

 IES Llucmajor, ubicat a la localitat de Llucmajor (municipi de Llucmajor). 

 IES Manacor, ubicat a la localitat de Manacor (municipi de Manacor). 

 IES Marratxí, ubicat a la localitat de Marratxí (municipi de Marratxí). 

 IES Mossèn Alcover, ubicat a la localitat de Manacor (municipi de Manacor). 

 IES Pau Casesnoves, ubicat a la localitat de Inca (municipi d’Inca). 

 IES Porto Cristo, ubicat a la localitat de Porto Cristo (municipi de Manacor). 

 IES S’Arenal, ubicat a la localitat de s’Arenal  (municipi de Llucmajor). 

 CC Sant Alfons – Es Lledoner, ubicat a la localitat de Felanitx (municipi de Felanitx). 

 IES Santa Margalida, ubicat a la localitat de Santa Margalida (municipi de Santa Margalida). 
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Figura 20. Localització dels centres educatius amb oferta de formació professional 2019 – 2020 
al Pla de Mallorca i als municipis limítrofs (excepte Palma). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: elaboració pròpia. 

 
 
A les Illes Balears hi ha un total de 95 centres educatius amb oferta educativa per al curs 2019 – 
2020. Si tenim en compte la població i el total de centres, s’aprecia que en el Pla de Mallorca hi ha un 
centre educatiu per cada 12.752 habitants, dada que contrasta amb el municipi de Palma que 
disposa d’un centre educatiu per cada 9.992 habitants. Pel que fa al conjunt de les Illes Balears hi ha 
un centre educatiu per cada 11.883 habitants.  
 

Figura 21. Tipus i distribució dels centres educatius amb oferta de formació professional 2019 – 2020 a les Illes Balears. 
 

Localització dels centres 
Total 

habitants 
Total 

centres  
IES CPFP CIFP CC CEPA CP 

Municipis del Pla de Mallorca 
(14 municipis) 38.255 3 2 0 0 0 1 0 

Municipis limítrofs al Pla de Mallorca, 
excepte Palma (14 municipis) 243.440 19 14 2 2 2 1 0 

Municipi de Palma (1 municipi) 409.661 41 18 1 1 12 1 1 

Resta de Municipis de Mallorca 
(24 municipis) 

188.757 11 9 0 0 1 1 0 

Municipis de Menorca i de les Pitiüses 
(14 municipis) 

248.795 21 18 2 2 0 0 1 

TOTAL 1.128.908 95 61 5 5 15 4 2 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. 
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Dels 95 centres escolars amb oferta formativa que hi ha a les Illes Balears, el 64,2% són instituts 
d’educació secundària, mentre que un 15,8 % són centres concertats. La resta de centres escolars 
són centres públics de formació professional (CPFP), centres integrats de formació professional 
(CIFP), centres d’educació de persones adultes (CEPA) i centres privats (CP). 
 

Figura 22. Cicles de formació professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior impartits 
pels centres educatius amb oferta de formació professional 2019 – 2020 a les Illes Balears. 

 

Localització dels centres Total 
habitants 

Total 
centres  

Formació Profesional 
Bàsica (FPB) 

Grau mitjà 
(GM) 

Grau Superior 
(GS) 

Municipis del Pla de Mallorca 
(14 municipis) 

38.255 3 2 3 0 

Municipis limítrofs al Pla de Mallorca, 
excepte Palma (14 municipis) 

243.440 19 24 38 26 

Municipi de Palma (1 municipi) 409.661 41 23 58 47 

Resta de Municipis de Mallorca 
(24 municipis) 

188.757 11 14 13 7 

Municipis de Menorca i de les Pitiüses 
(14 municipis) 248.795 21 26 38 23 

TOTAL 1.128.908 95 89 150 103 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. 

 
Per altra banda, aquests 95 centres escolars tenen disponibles 342 cursos de formació professional, 
dels quals el 26,0% són de formació professional bàsica, el 43,9% són de grau mitjà, i el 30,1% són de 
grau superior. 
 
En el cas dels tres centres escolars ubicats al Pla de Mallorca només disposen de 5 cursos de formació 
professional, 2 dels quals de formació professional bàsica i 3 de grau mitjà. Pel que fa als cursos de 
grau superior, actualment no n’hi ha cap de disponible en aquest territori. 
 
 

3.2.- L’oferta formativa 2019 – 2020 
 
L’oferta formativa 2019 – 20120 dels centres educatius ubicats dins la comarca del Pla de Mallorca és 
la següent: 
 
IES Porreres 
Codi: 07013152 
Adreça: Ctra. de Montuïri, s/n 
Població: Porreres (municipi de Porreres) 
Web: http://iesporreres.cat/  
Telèfon: 971168590 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Agrària FPB Títol professional bàsic en Agrojardineria i composicions florals 
(AGA11) 

Públic Continuada 18 

Informàtica i 
comunicacions 

GM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21) Públic Continuada 20 
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IES Sineu 
Codi: 07008481 
Adreça: Carretera de Sineu-Lloret, s/n 
Població: Sineu (municipi de Sineu) 
Web: http://www.iessineu.net/  
Telèfon: 971520268 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Electricitat i 
electrònica FPB Títol professional bàsic en Electricitat i electrònica (ELE11) Públic Continuada 18 

Informàtica i 
comunicacions GM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21) Públic Continuada 24 

 
 
CEPA Mancomunitat des Pla de Mallorca 
Codi: 07008181 
Adreça: C/ de s'Escorxador, 2 
Població: Vilafranca de Bonany (municipi de Vilafranca de Bonany) 
Web: http://www.mancomunitatplademallorca.net/  
Telèfon: 971832144 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Sanitat GM Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria  (SAN23-LOGSE) Públic Continuada 28 

 
 
L’oferta formativa 2019 – 20120 dels centres educatius ubicats als municipis limítrofs a la comarca 
del Pla de Mallorca és presenta a continuació: 
 
IES Albuhaira 
Codi: 07008004 
Adreça: C/ de Maria i Josep, s/n 
Població: Muro (municipi de Muro) 
Web: http://iesalbuhaira.cat/  
Telèfon: 971860560 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Activitats físiques 
i esportives 

GM Tècnic en Conducció d’activitats fisicoesportives 
en el medi natural – IB (AFD21-LOGSE) 

Públic Continuada 28 

GS Tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva (AFD31) Públic Continuada 28 

Agrària FPB 
Títol professional bàsic en Agrojardineria i composicions florals 

(AGA11) 
Públic Continuada 18 

Sanitat GM Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria (SAN23-LOGSE) Públic Continuada 25 

 
 
IES Berenguer D’Anoia 
Codi: 07001551 
Adreça: Carretera de Palma-Alcúdia, s/n 
Població: Inca (municipi d’Inca ) 
Web: http://www.iesberenguer.net/  
Telèfon: 971501812 
 



  Les Necessitats Formatives al Pla de Mallorca

27 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Comerç i 
màrqueting 

GM Tècnic en Activitats comercials (COM21) Públic Continuada 30 

GS 
Tècnic superior en Gestió de vendes i espais comercials (COM33) Públic Dual 15 

Tècnic superior en Màrqueting i publicitat (COM31) Públic Vespertí 17 

FPB Títol professional bàsic en Serveis comercials (COM11) Públic Continuada 18 

 
 
IES Binissalem 
Codi: 07013140 
Adreça: C/ d'Andreu Pol Lladó, Niuer, Batle, s/n 
Població: Binissalem (municipi de Binissalem ) 
Web: http://www.iesbinissalem.net/  
Telèfon: 971886612 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Indústries 
alimentàries 

GM Tècnic en Olis d’oliva i vins (INA22) Públic Continuada 20 

 
 
IES Damià Huguet 
Codi: 07008454 
Adreça: Camí des Revallar, s/n 
Població: Campos (municipi de Campos ) 
Web: http://www.iesdamiahuguet.net/  
Telèfon: 971160085 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Administració 
i gestió 

FPB Títol professional bàsic en Serveis administratius (ADG11) Públic Continuada 18 

 
 
CC Es Liceu 
Codi: 07006664 
Adreça: C/ de la Cabana, 31 
Població: Es Pont d'Inca (municipi de Marratxí) 
Web: http://fp.esliceu.com/  
Telèfon: 971600986 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Administració 
I gestió 

FPB Títol professional bàsic en Serveis administratius (ADG11) concertat Continuada 18 

Informàtica i 
Comunicacions 

GM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (FC21) 
concertat Continuada 30 

concertat Vespertí 30 

GS Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions Web (IFC33) concertat Vespertí 30 

FPB Títol professional bàsic en Informàtica i comunicacions (IFC11) concertat Continuada 18 

    Vespertí 18 

Sanitat GM Títol en Cures auxiliars d’infermeria (SAN23-LOGSE) concertat Vespertí 30 
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IES FELANITX 
Codi: 07007905 
Adreça: Carretera de Petra, s/n 
Població: Felanitx (municipi de Felanitx) 
Web: http://www.iesfelanitx.cat/  
Telèfon: 971580497 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Administració 
I gestió 

GM Tècnic en gestió administrativa (ADG21) Públic Continuada 30 

GS Tècnic superior en Administració i finances (ADG32) Públic Continuada 30 

Agrària 
GM Tècnic en Jardineria i floristeria (AGA23) Públic Continuada 28 

FPB Títol professional bàsic en Agrojardineria i composicions florals 
(AGA11) 

Públic Continuada 18 

Electricitat i 
electrònica 

GM Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21) Públic Continuada 28 

FPB Títol professional bàsic en Electricitat i electrònica (ELE11) Públic Continuada 18 

Indústries 
alimentàries 

GS Tècnic superior en Vitivinicultura (INA31) 
Públic Dual 10 

Públic Continuada 10 

 
 
CEPA Francesc de Borja Moll 
Codi: 07007671 
Adreça: C/ de Llorenç Maria Duran, 37 
Població: Inca (municipi d’Inca ) 
Web: http://www.ceaborjamoll.cat/  
Telèfon: 971880535 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Arts gràfiques GM Tècnic en Preimpressió digital (ARG21) Públic Vespertí 20 

Sanitat GM Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria (SAN23-LOGSE) Públic 
Temporització 

especial 
28 

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat 

GM 
Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència 

(SSC21) Públic Vespertí 30 

 
  
CIFP Joan Taix 
Codi: 07013498 
Adreça: C/ del Mestre Arabí, 15 
Població: Sa Pobla (municipi de Sa Pobla ) 
Web: http://www.cifpjoantaix.cat/  
Telèfon: 971540008 i 64517640 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Administració 
I gestió 

GM Tècnic en gestió administrativa (ADG21) Públic Continuada 30 

GS Tècnic superior en Administració i finances (ADG32) Públic Continuada 30 

Agrària 
GM Tècnic en Jardineria i floristeria (AGA23) Públic Continuada 28 

GS Tècnic superior en Paisatgisme i medi rural (AGA31) Públic Continuada 30 

Electricitat i GM Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21) Públic Continuada 25 
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electrònica FPB Títol professional bàsic en Electricitat i electrònica (ELE11) Públic Continuada 18 

Imatge personal 
GM Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar (IMP22) Públic Continuada 28 

FPB Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica (IMP11) Públic Continuada 18 

 
 
IES Llucmajor 
Codi: 07008511 
Adreça: Camí de Gràcia, 73 
Població: Llucmajor (municipi de Llucmajor) 
Web: http://www.iesllucmajor.org/  
Telèfon: 971660052 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Administració 
I gestió 

GM Tècnic en gestió administrativa (ADG21) Públic Continuada 28 

GS Tècnic superior en Administració i finances (ADG32) Públic Continuada 30 

Electricitat i 
electrònica 

GM Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21) Públic Continuada 28 

FPB Títol professional bàsic en Electricitat i electrònica (ELE11) Públic Continuada 16 

Energia i aigua GS Tècnic superior en Eficiència energètica i energia solar tèrmica 
(ENA31) 

Públic Vespertí 28 

Imatge personal FPB Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica (IMP11) Públic Continuada 16 

Instal·lació i 
manteniment 

GM Tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització (IMA22) Públic Continuada 28 

FPB Títol professional bàsic en Manteniment d’habitatges (IMA12) Públic Continuada 16 

 
 
IES Manacor 
Codi: 07002208 
Adreça: Camí de ses Tapereres, 32 
Població: Manacor (municipi de Manacor) 
Web: http://www.iesmanacor.cat/  
Telèfon: 971551489 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Administració 
I gestió 

GM Tècnic en gestió administrativa (ADG21) Públic Continuada 28 

GS Tècnic superior en Administració i finances (ADG32) Públic Continuada 30 

Comerç i 
màrqueting 

GM Tècnic en Activitats comercials (COM21) Públic Continuada 30 

GS Tècnic superior en Màrqueting i publicitat (COM31) Públic Vespertí 30 

FPB Títol professional bàsic en Serveis comercials (COM11) Públic Continuada 18 

Electricitat i 
electrònica 

GM Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21) Públic Continuada 28 

GS 
Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats 
(ELE31) 

Públic Dual 15 

Informàtica i 
comunicacions 

GM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21) 
Públic Continuada 30 

Públic Vespertí 30 

GS 

Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en 
xarxa (IFC31) Públic Vespertí 30 

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions Web (IFC33) Públic Continuada 30 
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Transport i 
manteniment de 
vehicles 

GM 

Tècnic en Carrosseria (TMV21) 
Públic Dual 15 

Públic Vespertí 22 

Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils (TMV22) 
Públic Continuada 25 

Públic Vespertí 25 

GS Tècnic superior en Automoció (TMV31) Públic Continuada 25 

FPB Títol professional bàsic en Manteniment de vehicles (TMV11) Públic Continuada 18 

 
 
IES Marratxí 
Codi: 07008818 
Adreça: C/ de l'Arbre de la Ciència, 1 
Població: Marratxí (municipi de Marratxí) 
Web: http://www.iesmarratxi.org/  
Telèfon: 971226622 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Comerç i 
màrqueting 

FPB Títol professional bàsic en Serveis comercials (COM11) Públic Continuada 18 

Sanitat 
GM 

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria (SAN23-LOGSE) 
Públic Continuada 30 

Públic Vespertí 30 

Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia (SAN22) Públic Vespertí 28 

GS Tècnic superior en Higiene bucodental (SAN34) Públic Vespertí 26 

 
 
IES Mossèn Alcover 
Codi: 07002191 
Adreça: Ronda de l'Institut, s/n 
Població: Manacor (municipi de Manacor) 
Web: http://www.iesmossenalcover.es  
Telèfon: 971551193 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Comerç i 
màrqueting 

FPB Títol professional bàsic en Serveis comercials (COM11) Públic Continuada 18 

Sanitat 
GM Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria (SAN23-LOGSE) 

Públic Continuada 30 

Públic Vespertí 30 

GS Tècnic superior en Higiene bucodental (SAN34) Públic Vespertí 26 

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat 

GS 
Tècnic superior en Educació infantil (SSC31) Públic Vespertí 30 

Tècnic superior en Integració social (SSC33) Públic Vespertí 30 

 
 
IES Pau Casesnoves 
Codi: 07007978 
Adreça: C/ de Joan Miró, 22 
Població: Inca (municipi d’Inca ) 
Web: http://www.iespaucasesnoves.cat  
Telèfon: 971881710 i 66457615 
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FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Administració 
i gestió 

GM Tècnic en gestió administrativa (ADG21) Públic Continuada 52 

GS Tècnic superior en Administració i finances (ADG32) Públic Vespertí 26 

Electricitat i 
electrònica 

GM 
Tècnic en instal·lacions de telecomunicacions (ELE22) Públic Continuada 26 

Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21) Públic Continuada 26 

GS 

Tècnic superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics 
(ELE32) Públic Vespertí 25 

Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats 
(ELE31) Públic Vespertí 22 

Energia i aigua GS Tècnic superior en energies renovables (ENA33) Públic Vespertí 25 

Informàtica i 
comunicacions 

GM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21) Públic Continuada 22 

GS 

Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en 
xarxa (IFC31) 

Públic Vespertí 22 

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma (IFC32) 

Públic Vespertí 25 

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions Web (IFC33) Públic Vespertí 25 

Transport i 
manteniment 
de vehicles 

GM Tècnic en electromecànica de vehicles automòbils (TMV22) Públic Continuada 22 

GS Tècnic superior en Automoció (TMV31) Públic Vespertí 18 

FPB Títol professional bàsic en Manteniment de vehicles (TMV11) Públic Continuada 18 

 
 
IES Porto Cristo 
Codi: 07013371 
Adreça: Ctra. de Porto Cristo - Son Servera, s/n 
Població: Porto Cristo (municipi de Manacor) 
Web: http://www.iesportocristo.net/  
Telèfon: 971820432 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Informàtica i 
comunicacions 

GM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21) Públic Vespertí 28 

FPB Títol professional bàsic en Informàtica i comunicacions (IFC11) Públic Vespertí 18 

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat 

GM Tècnic en atenció a persones en situació de dependència (SSC21) Públic Vespertí 30 

 
 
IES s’Arenal 
Codi: 07008065 
Adreça: Carretera des Cap Blanc, s/n 
Població: S'Arenal (municipi de Llucmajor ) 
Web: http://www.iessarenal.net/  
Telèfon: 971443462 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Informàtica i 
comunicacions 

GM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21) Públic Continuada 25 

FPB Títol professional bàsic en Informàtica i comunicacions (IFC11) Públic Continuada 18 
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CC Sant Alfons – Es Lledoner 
Codi: 07001058 
Adreça: c/ de Zavellà, 1 
Població: Felanitx (municipi de Felanitx ) 
Web: http://lledoner.com/  
Telèfon: 971582223 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Activitats físiques 
i esportives 

GM 
Tècnic en Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi 
natural – IB (AFD21-LOGSE) Concertat Continuada 30 

GS 
Tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva 
(AFD31) Privat Continuada 28 

FPB Títol professional bàsic en Accés i conservació en instal·lacions 
esportives 

Concertat Continuada 18 

Comerç i 
màrqueting 

FPB Títol professional bàsic en serveis comercials (COM11) Concertat Continuada 18 

Imatge personal FPB Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica (IMP11) Concertat Continuada 18 

 
 
IES Santa Margalida 
Codi: 07008351 
Adreça: Ctra. de Manacor, s/n 
Població: Santa Margalida(Santa Margalida ) 
Web: http://www.iessantamargalida.org/  
Telèfon: 971856000 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Comerç i 
màrqueting 

FPB Títol professional bàsic en Serveis comercials (COM11) Públic Continuada 18 

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat 

GM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (SSC21) Públic Vespertí 28 

GS Tècnic superior en Educació infantil (SSC31) Públic Vespertí 30 

 
 
CIFP Son Llebre 
Codi: 07014703 
Adreça: C/ d'Inés Ribera, 8 A 
Població: Pla de na Tesa (municipi de Marratxí ) 
Web: http://www.cifpsonllebre.cat  
Telèfon: 971607432 
 

FAMILIA ETAPA CICLE TIPUS RÈGIM OFERTA 

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat 

GM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (SSC21) Públic Continuada 28 

GS 

Tècnic superior en integració social (SSC33) Públic Continuada 28 

Tècnic superior en Mediació comunicativa (SSC34) Públic Vespertí 28 

Tècnic superior en Promoció de la igualtat de gènere (SSC35) Públic Vespertí 28 
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3.3.- La necessitat de treballadors qualificats 
 

Situació de les empreses 
 
El Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat Pla de Mallorca treballa per millorar la 
situació de les empreses del Pla de Mallorca i de les persones demandants d’ocupació. Aquestes 
tasques es desenvolupen per mitjà de les àrees d’Orientació Laboral, d’Ocupació i Desenvolupament 
Local i de l’Oficina d’Informació turística. 
 
De les 239 ofertes de la borsa feina gestionada per l’Àrea d’Orientació Laboral durant l’any 2018, el 
41,9% provenen d’empreses de serveis, el 25,5% d’hoteleria, el 22,6% d’atenció a persones, i el 
10,0% restant provenen d’empreses agrícoles i comercials. De totes aquestes ofertes, el 41% 
requerien treballadors qualificats, la majoria amb formació professional de grau mitjà o superior. 
 
Per altra banda, també es donà orientació laboral a un total de 175 persones, de les quals el 63% 
foren dones i el 37% homes. Si es té en compte el nivell d’estudis, el 54,3% es trobaven sense 
estudis, el 22,9% havien finalitzat els estudis obligatoris (graduat escolar / ESO), mentre que el 22,8% 
tenia estudis superiors.  
 
L’any 2018 es realitzaren a l’Àrea d’Ocupació i Desenvolupament Local més de 200 gestions amb 
emprenedors, empreses consolidades i entitats públiques (IDI, Cambra de comerç, etc.) relacionades 
amb assessoraments, difusió d’informacions i recerca de recursos. Durant aquest període es 
detectar, per una part, la necessitat de millorar els coneixements dels empresaris sobre aspectes 
relacionats amb el pla d’empresa, la recerca de finançament i la incorporació de les noves 
tecnologies a les empreses; i per altra parta, la necessitat de millorar la qualificació dels treballadors 
d’aquestes empreses per poder millorar el seu rendiment durant la seva jornada laboral i poder 
incrementar la competitivitat d’aquestes unitats productives. 
 
També es realitzà una enquesta a 53 bars/restaurants sobre tipus de treballadors contractats i les 
seves necessitats formatives. Els resultats obtinguts mostren que un 88,67% d’aquestes empreses 
han tingut dificultats en trobar els professionals adequats i afirmen que no poden donar la qualitat 
del servei que volen oferir. Els treballadors contractats actualment són majoritàriament no 
qualificats. En cuina tan sols hi ha un 22% que té algun tipus de qualificació, i quant a restauració 
(cambrers) no arriba al 9%. Hi ha un total de 34 bars/restaurants que participarien en un programa 
de pràctiques. D’aquests, 32 estan disposats i compromesos a realitzar pràctiques en cuina i 
gastronomia al seu negoci i 33 en servei de restauració al seu bar/restaurant. Les empreses que no 
volen fer pràctiques és degut a que no es veuen preparades o no creuen ser el millor lloc per fer-les. 
 
L’Oficina d’Informació Turística, des de la seva posada en marxa en el tercer trimestre de 2018 fins a 
l’actualitat, una de les tasques que ha desenvolupat és la del servei de community manager, 
mitjançant l’actualització de continguts i el posicionament de la web, i la difusió d’esdeveniments 
turístics del Pla de Mallorca per mitjà de les xarxes socials. Les empreses amb les quals es relaciona 
l’Oficina d’Informació Turística presenten coneixements suficients sobre aspectes relacionats amb la 
web i les xarxes socials. 
 
Aquests fets plantejats en els paràgrafs anterior determinen la necessitat d’ampliar l’oferta formativa 
dels centres educatius del Pla de Mallorca o molt propers al Pla de Mallorca, amb cicles de formació 
professional de grau mitjà i de grau superior relacionats amb la família d’Hoteleria i Turisme, amb la 
família d’Edificació i obra civil, i amb la família d’Instal·lació i manteniment. 
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Situació de les administracions públiques 
 
Cal recordar que la Mancomunitat Pla de Mallorca és un organisme públic amb entitat jurídica pròpia 
que actualment gestiona els serveis de residus, promoció econòmica, serveis socials, educació 
d’adults i abastament d’aigua, per als 14 municipis mancomunats (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de 
Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, 
Sineu i Vilafranca de Bonany). 
 
Durant l’any 2018, amb el propòsit de reincorporar al mercat laboral aturats de llarga durada, en el 
marc de la Convocatòria de subvencions SOIB Visibles (BOIB núm. 38 de 27 de març de 2018), es 
realitzaren 13 projectes per als ajuntaments del Pla de Mallorca i es contractaren 39 persones per 
desenvolupar diferents tasques en aquestes administracions locals durant 6 mesos. Dels perfils de 
treballadors contractats, un 53,8% foren peons d’obra pública, un 20,5% netejadores, un 12,8% 
peons forestals o de medi ambient, i la resta foren administratius, pintors i bibliotecaris. 
 
En el cas dels estudiants recent titulats menors de 30 anys, en el marc de la convocatòria de 
subvencions SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals (BOIB núm. 86 de 12 de juliol de 2018), es 
realitzaren 12 projectes i els ajuntaments pogueren contractar 27 persones durant un període d’un 
any. Dels perfils de treballadors contractats, el 48% foren titulats universitaris i el 52% foren titulats 
en formació professional de grau superior. Pel que fa als titulats universitaris, les titulacions 
sol·licitades foren graduats en dret, econòmiques, ciències de l’educació, història, treball social, 
educació social, i arquitectura. En el cas dels titulats en formació professional de grau superior, les 
titulacions sol·licitades foren administració i finances, dinamització cultural, documentació i arxiu, 
paisatgisme i medi rural, sistemes informàtics, esports, i gestió d’allotjaments turístics. 
 
Pel que fa a la formació dual es realitzaren tasques d’informació i/o assessorament a quasi 100 
empreses; i en el cas dels emprenedors, una quinzena reberen assessorament tècnic per poder 
iniciar el seu projecte empresarial. 
 
Des del Departament de Serveis Socials de la Mancomunitat Pla de Mallorca, aquest any 2019 s’han 
analitzat les residències, els centres de dia i els centres d’atenció a persones amb discapacitat, 
arribant fins a 12 entitats localitzades al Pla de Mallorca. Hi ha 5 residències per persones majors 
amb grau de dependència o de discapacitat, 3 centres de dia de persones majors amb grau de 
dependència, 4 centres d’atenció a persones amb discapacitat. A més, hi ha projectades 72.000 hores 
de Serveis d’Ajuda a Domicili (SAD) per l’any 2019, 84.000 hores per l’any 2020 i 96.000 hores per a 
l’any 2021. S’ha pogut constatar que totes tenen dificultats per trobar persones qualificades per fer 
la feina que es requereix a cada centre. Moltes són cadenes que tenen altres centres a la resta de 
l’illa i destaquen l’absència de personal disponible als municipis del Pla. Les titulacions que 
requereixen són atenció a la dependència, auxiliar d’infermeria i integració social. Majoritàriament 
no distingeixen entre aquestes titulacions encara que destaquen per una millor adaptació les 
persones que s’han format en el cicle formatiu d’atenció a la dependència. Tots els centres no tan 
sols estan disposats a rebre estudiants de formació professional perquè facin les pràctiques sinó que 
reclamen fer-ne ja que és la millor manera de formar al personal dins cada àmbit. Cal mencionar la 
complicitat en l’adaptació d’aquests llocs de feina, on cada centre té un tipus d’usuari diferent que 
requereix una atenció molt específica. 
 
Aquesta situació detectada fa que es plantegi als centres educatius amb oferta formativa, del Pla de 
Mallorca o molt propers al Pla de Mallorca, la necessitat de realitzar nous cicles de formació 
professional de grau mitjà i de grau superior relacionats amb la família de Serveis Socioculturals i a la 
Comunitat, concretament el CFGM en Atenció a persones en situació de dependència i el CFGS en 
Integració Social, i amb la família de Sanitat com és el CFGM en Cures auxiliars d’infermeria. 
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4.- EL MERCAT DE TREBALL AL PLA DE MALLORCA 
 

4.1.- Els demandants d’ocupació 
 

Població ocupada 
 
El nombre d’afiliats a la seguretat social ha augmentat des de l’any 2011. Cal dir que l’any 2017 es 
superaren els 9.000, això suposa un increment del 27,5% en els darrers quatre anys. 
 

Figura 23. Població afiliada a la Seguretat Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
Es comprova que la població masculina no tan sols suposa una part més gran de la població ocupada 
sinó que, a més, de la població que està disposta a treballar hi ha un percentatge major, que el que 
correspon al gènere femení, de població ocupada.  
 
La població que es troba ocupada en el Pla és, en termes relatius, inferior en totes les edats que 
oscil·len entre els 16 i els 34 anys que la del conjunt balear. A partir dels 35 anys al Pla la gent està 
més ocupada. Cal destacar la franja  entre els 45 i els 54 on l’ocupació a la comarca és molt major. En 
general el grup poblacional de 35 a 44 anys és el que suposa major part de la població ocupada al 
territori estudiat. El que suposa menor ocupació és el grup dels més joves, però calculant la taxa 
d’ocupació de cada grup, com s’ha fet abans, es sap si existeix un problema en realitat. 
 
Realment les taxes d’ocupació són majors pels grups on més població està ocupada, els joves del Pla 
a primera vista tenen un problema d’inserció laboral major que els majors de 35 i 45 anys.  Cal tenir 
present que aquest fet es produeix, en gran mesura, perquè les empreses no volen contractar 
treballadors sense experiència, i si no se’ls dona una oportunitat no es poden iniciar en el mercat 
laboral. Però un cop han obtingut una primera feina, les possibilitats augmenten exponencialment, 
en canvi el col·lectiu de gent major de 45 anys té una problemàtica molt més greu. Si degut a una 
recessió econòmica les empreses, que han tingut molt de temps els mateixos treballadors, tanquen o 
han de reduir plantilla, aquesta població es troba totalment expulsada del mercat labor, ja que les 
empreses no donen oportunitats a les persones majors de 45 anys.  
 
Per tant encara que la taxa d’ocupació dels joves sigui menor, la seva inserció a través de polítiques 
actives d’ocupació és possible i útil però les que pretenen ajudar a les persones desocupades majors 
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Comerç
Contrucció
Hosteleria
Act. Sanitaries i  de serveis socials
Indústria manufacturera
Adm. Pública, defensa i  SS oblig. 
Act. Administratives i  serveis auxil iars
Educació
Transport i  emagatzamatge
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Act. Financeres i d'assegurances
Informació i comunicacions
Suministrament d'aigua
Activitats immobiliaries
Indústria extractiva
No consta
Suministrament d'energia elèctrica

de 45 anys, o inclús un poc més joves, no tenen l’efecte desitjat i cal esforçar-s’hi molt per aconseguir 
bons resultats.   
 
L’ocupació en funció de la nacionalitat del Pla es molt similar a la del conjunt de les illes. Els 
espanyols són els que més llocs de feina ocupen, ja que la població majoritària és espanyola, 
significant més d’un 80%. Les diferències entre la comarca i les illes recauen en que en el primer les 
feines són ocupades amb major percentatge per espanyols que a les illes, mentre que els 
treballadors d’altres nacionalitats són majors relativament parlant en el conjunt illenc.  
 
A tot això cal tenir en compte que aquesta gràfica estudia la població que ocupa els llocs de feina, no 
l’ocupació de cada tipus de població, ja que per saber quina taxa d’ocupació té la població de cada 
nacionalitat necessitem fer-ho en funció la PA de cada grup. 
 
Observem doncs que la realitat no és que els espanyols estiguin molt ocupats i la resta de 
nacionalitats no, sinó que del total de població de cada tipus de nacionalitat l’ocupació es troba en 
tots els casos entre el 30 i el 45% . A més es veu que els nacionals de la resta de la UE són els que més 
ocupats es troben, tant en el conjunt illenc com al Pla, seguits dels espanyols.  El que sí cal comentar 
és que a la comarca tots els percentatges d’ocupació són menors, el que significa que l’ocupació en 
general es menor.  
 

Figura 24. Població ocupada per sectors econòmics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font: Ibestat. 
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Quan es desglossa la població ocupada per sector econòmic, es veu que els serveis són el sector amb 
més força del Pla de Mallorca, seguit del comerç, la construcció i l’hoteleria. El següent sector és el 
d’activitats sanitàries i serveis socials, que encara que no sigui un sector visible a l’economia de la 
comarca, suposa un 10% de les ocupacions del territori. D’altre banda els sectors que suposen 
menors percentatges en quant a la població ocupada són el subministrament d’energies elèctriques, 
la industria extractiva (pràcticament inexistent per la manca de recursos naturals que ho permetin, 
només hi ha algunes graveres) i activitats immobiliàries, on tots aquests suposen un 0,5% de la 
població ocupada o menys.  

 
 

Contractes de treball 
 

El nombre de contractes de treball registrats també ha augmentat en els darrers sis anys, seguint una 
tendència similar a les dades de l’apartat anterior, fins arribar a 6.467 contractes a l’any 2017, dels 
quals el 60,2% eren per a homes i el 39,8 per a dones. La distància percentual esmentada a favor dels 
homes s’ha mantingut en aquesta darrera dècada. 
 

Figura 25. Evolució del nombre de contractes de treball registrats. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Font: Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

 
Durant l’any 2017 els nous contractes han estat majoritàriament en el sector serveis, que és comú a 
la Comunitat Autònoma de Balears, però en el Pla fins fa poc temps no tenia tant de pes com a dia 
d’avui. S’està desenvolupant molt, degut a la importància que es vol donar al turisme d’interior i 
d’hivern, essent el Pla de Mallorca un dels llocs potencialment més oportuns per aquest concepte.   
 

Figura 26. Evolució dels contractes de treball registrats per sector d’activitat econòmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 
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La construcció, motor del país durant els anys d’expansió desenfrenada, en aquest 2017 ha suposat 
el segon sector de major contractació, encara que molt llunyà del primer. L’agricultura i pesca ha 
suposat tan sols el 10% mentre que la indústria, tradicionalment absent al pla, un 5,5%.   
 
Aquesta variable és rellevant quant a la determinació dels principals sectors econòmics del territori 
però cal ésser tractada amb precaució ja que la importància està condicionada a la tipologia dels 
contractes, informació de la qual no en tenim certesa. A continuació es quantifiquen les 5 ocupacions 
més contractades en el conjunt del Pla de Mallorca, determinades en C.N.O (Codi Nacional 
d’Ocupació). 
 

Figura 27. Ocupacions més contractades per C.N.O. 
 

Ocupacions Nº de contractes 

Cambrers assalariats 802 

Peons de la construcció d’edificis 535 

Peons agrícoles d’horts, hivernacles, planters i jardins 452 

Venedors de botigues i magatzems 375 

Paletes 350 

 
Font: Ibestat. 

 
Com ja s’ha vist en els anteriors anàlisis, el sector econòmic per excel·lència a la Comunitat 
Autònoma de Balears deixa la seva petjada també en el Pla, tot i ser la zona amb menor incidència 
del mateix. També ho fa la construcció i, com és d’esperar, el sector agrícola, distintiu del territori del 
interior de l’illa per la fertilitat de les seves terres.    
 

Població aturada 
 

La població aturada del conjunt del Pla de Mallorca ha estat a l’any 2017 ha baixat considerablement 
i la seva taxa d’atur s’ha situat al 9,7%, front a l’11,3% de les Illes Balears. Al Pla de Mallorca l’atur és 
menor que la mitjana de les illes. És una característica curiosa, ja que el sector més important en la 
CCAA té més incidència en els territoris costers i en el Pla de Mallorca és un sector que encara no 
està del tot desenvolupat. Però pot ésser que afecti a aquesta dada el fet de la temporalitat, molt 
més comuna a les zones turístiques, deixant majors desocupats els mesos de poca afluència turística.  
 

Figura 28. Demandants actius de la Mancomunitat Pla de Mallorca inscrits al SOIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 
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Pel que fa als demandants actius de la Mancomunitat Pla de Mallorca inscrits al SOIB, les xifres 
indiquen un descens en els darrers anys fins a situar-se en 2.114 persones l’any 2017, de les quals el 
43,2% són homes i el 56,8% són dones. Aquest fet es deu a la major inserció laboral que han tingut 
els homes en els darrers quatre anys. 
 
Si s’analitza el comportament dels sectors econòmics, les dades reflecteixen un comportament 
d’expansió durant els anys més durs de la crisi econòmica (2011-2013), amb xifres per sobre els 
3.000 demandants actius de la Mancomunitat Pla de Mallorca inscrits al SOIB, i sempre amb el sector 
serveis retenint més del 50% d’aquest contingent. A partir de l’any 2015 baixà el nombre d’inscrits en 
tots els sectors. Cal destacar la forta baixada de demandants del sector construcció a causa de la 
reconversió de molts treballadors d’aquest sector cap al sector serveis. 
 

Figura 29. Demandants actius de la Mancomunitat Pla de Mallorca inscrits al SOIB, per sectors econòmics. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 
 
S’observa que la diferència no és gaire significativa, ja que al Pla les dones que conformen l’atur son 
un 52%, mentre que els homes son un 48%. A nivell de les illes les dades són, relativament parlant, 
similars però amb una diferència major entre sexes. 
 
Com s’ha realitzat amb la població ocupada, cal analitzar la taxa d’atur ja que té una major capacitat 
descriptiva de la realitat econòmica, permetent saber quina població aturada hi ha respecte la 
població activa d’aquest grup concret.  
 

Figura 30. Taxes d’atur en funció del gènere. 

 
 PD PA Taxa d’atur 

Homes  737 8.835 8,34% 

Dones  801 7.036 11,38% 

 
Font: Ibestat. 

 
Amb les dades que ofereix aquesta taula sí que es demostra que el grup poblacional que es troba en 
pitjors condicions és el femení, ja que de les dones que volen treballar hi ha un gruix més elevat de 
gent que no ho fa.   
 
La població que es troba desocupada en el Pla és, en termes relatius, inferior en els intervals d’edat 
que oscil·len entre els 16 i els 34 anys que la del conjunt balear. A partir dels 35 anys, i exceptuant el 
grup de entre 45 i 55 anys, a la comarca la població es troba en un estat de major desocupació.   
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Figura 31. Població aturada de la Mancomunitat Pla de Mallorca, per grups d’edat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 
 

 
En general el grup poblacional de 35 a 44 anys és el que suposa major part de la població desocupada 
tant en el Pla com en el conjunt illenc i el que suposa menor desocupació és el grup dels més joves, 
però l’explicació en aquest cas recau en el volum de població activa, ja que la població ocupada es 
troba en la mateixa situació. Càlcul de la taxa d’ocupació de cada grup: 
 

Figura 32. Taxes d’atur en funció del grups d’edat. 

 
 PD PA Taxa d'atur 
16-24 158 914 17,29% 
25-34 291 2.907 10,00% 
35-44 389 4.866 8,00% 
45-54 346 4.540 7,62% 
més de 55 349 2.633 13,24% 

 
Font: Ibestat. 

 
Les taxes d’atur determinen realment la problemàtica dels joves que estan en actiu en el mercat 
laboral, que com s’analitzava en l’estudi de la població ocupada, és troben en una situació 
preocupant d’incapacitat d’inserció laboral. Les expectatives d’aquest grup poblacional han anat 
millorant i s’espera que ho segueixin fent, gràcies a l’actuació del Govern conjuntament amb el Fons 
Social Europeu a través de les polítiques actives d’ocupació realitzades. Diferent és la situació de les 
persones aturades majors de 45 i sobretot de 55 anys, ja que tot i els esforços de les institucions per 
introduir-los novament en el mercat laboral, la resposta de les empreses segueix essent negativa.  
 
Ara sí que es pot parlar de la problemàtica o no de cada grup poblacional. La població amb 
nacionalitat de la resta del món és la que té una taxa d’atur major, duplicant la de les altres dues 
nacionalitats estudiades. En canvi la població amb nacionalitat europea es troba en una situació molt 
similar a la de nacionalitat espanyola, amb una diferència d’atur de menys d’un 1%. El grup 
poblacional amb més dificultats i amb major atur real, i que per tant  requereix una ajuda major, és la 
població de nacionalitat estrangera de fora de Europa.  
 
L’anàlisi en funció de les tres variables estudiades fins ara seria molt útil, però la falta d’informació 
degut al secret estadístic de dades molt baixes no ha permès fer un estudi verificable. Per aquest 
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mateix motiu no s’ha realitzat aquest anàlisi en la secció de la població activa (on es necessita la 
població desocupada).   
 
Per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i el benestar social d’una població, un govern intenta 
aplicar polítiques d’ocupació per tal de millorar les qualitats dels treballadors i adaptar-les millor a les 
necessitats de les empreses, facilitant la contractació i optimitzant el mercat del treball.  
 
Una de les variables qualitatives més accessibles i amb major afecte en la consecució d’un treball de 
qualitat és el nivell d’estudis i la formació. Diversos anàlisis han demostrat en tots els àmbits la 
importància d’aquesta variable sobre la renta futura de les persones. 

 
Figura 33. Població aturada a la Mancomunitat Pla de Mallorca, per nivell d’estudis. 

 

 2009 2011 2013 2015 2017 

Desconegut 0 0 0 0 0 

Analfabets 26 48 56 31 27 

Educació primària 445 604 556 444 327 

Prog. FP sense títol 10 10 9 7 2 

1a E. secundària 956 996 1.019 788 614 

Prog. FP Tit / 1a Et 1 1 0 0 0 

2a E. Secundària 275 374 403 326 251 

Prog. FP Tit / 2a Et 1 0 0 0 0 

FP superior 54 83 113 87 57 

Altres enseny. c/ batxiller 3 1 1 0 0 

Ensenyament universitari 79 123 172 111 98 

Especialista professional 0 0 0 0 1 

E. universitari 3r cicle 0 0 0 0 0 

Sense Assignar 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

 
Font: Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

 
Quan s’analitzen els aturats en funció del nivell de formació sorgeix un tret rellevant molt significatiu: 
tant en el Pla com en el conjunt de la CCAA balear la població amb estudis de formació professional, 
titulats o no, es troben en una situació d’ocupació quasi completa. L’únic grup amb una mica de 
desocupació és el de FP superior.  
  
El fet de que quasi no hi hagi desocupació de la població que té aquests estudis s’explica amb el 
fenomen relacionat amb la manca d’estudiants de formació professional en el conjunt de la CCAA i 
també en el conjunt del nostre país. Des de anys enrere la formació professional ha estat 
considerada com una titulació inferior i de menor categoria tant pels pares dels estudiants com pels 
professors i educadors. Aquesta entre altres variables han fet que es produeixi una situació de 
mancança de professionals amb coneixements específics produint una bretxa entre l’oferta i la 
demanda de determinats sectors.  
 
La formació professional ha anat recuperant el seu lloc en aquests darrers anys, però encara és 
necessari prestar-li atenció per que la població se n’adoni de la importància d’aquesta secció 
formativa i es pugui equilibrar un mercat del treball que té excés d’oferta en estudis que són, 
categòricament xerrant, iguals als FP i excés de demanda en aquests. Aquesta variable pot ésser 
indicador dels sectors que han estat més afectats per la recessió, també d’aquells sectors en que els 
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contractes són molt temporals o inclús del canvi de predomini d’un sector en l’economia existent, 
per tant cal tractar-la amb molta cautela. A continuació es quantifiquen les 5 ocupacions amb major 
atur en el conjunt del Pla de Mallorca, determinades en C.N.O (Codi Nacional d’Ocupació). 
 

Figura 34. Ocupacions amb més aturats. 

 
Ocupacions Nº aturats 

Empleats administratius sense tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats 

146 

Venedors de botigues i magatzems 142 

Personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars 139 

Paletes 115 

Cambrers assalariats 84 

 
 Font: Ibestat. 

 
Les ocupacions amb major nombre d’aturats corresponen bàsicament al turístic, comercial i de la 
construcció. En el cas del sector turístic, certament és pot acceptar que les causes són la temporalitat 
dels contractes i l’estacionalitat pròpia del sector, en quant a la construcció es sabut que va ésser el 
sector més afectat per la recessió i tot hi haver-se recuperat una part de la població que s’hi dedicava 
ara ja no hi ha tanta demanda de treball. 
 
Finalment en el tema del sector comercial, comentar que l’aparició de grans comerços acaparadors 
de molts de mercats diversos ha propiciat l’atur de part de la població que s’hi havia dedicat des de 
sempre, ja que aquestes grans empreses han propiciat la presència de contractes temporals. 
 
Cal comentar també que els desocupats com a  empleats administratius, poden formar part de 
qualsevol sector econòmic i el que és clar és que el fet que sigui l’ocupació amb més atur és la 
incidència de la recessió en aquesta ocupació. Moltes empreses i entitats durant la crisi econòmica 
varen tancar les portes o reduir extremadament la plantilla i a l’hora de tornar-la a augmentar la 
precaució és màxima. A més molta d’aquesta població són persones majors de 45 o 50 anys i la seva 
inserció laboral és molt complicada, sobretot si han estat bastants d’anys a l’atur.  
 
Aquest fet explica en part la feina realitzada a través de polítiques actives d’ocupació pel govern i 
altres institucions per aconseguir aquesta  inserció.  
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4.2.- Característiques del teixit empresarial 
 
Referent als comptes de cotització, en els darrers dos anys s’ha produït un increment del 13,7% 
arribant a l’any 2017 fins a 1.045 centres de treball. Aquest fet ha provocat la generació de nous llocs 
de treball per als diferents municipis del Pla de Mallorca. Per a l’estudi de l’estructura empresarial, 
cal realitzar-lo en funció de dues classificacions que ofereixen distinta informació: empreses d’alta a 
la seguretat social i establiments empresarials. 
 

Figura 35. Evolució dels comptes de cotització (centres de treball) a la Mancomunitat Pla de Mallorca. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
 
La mitjana anual de les empreses donades d’alta a la Seguretat Social al Pla és de 1.045 empreses. 
L’estudi d’altes i baixes és convenient fer-lo trimestralment, ja que a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears la importància de l’estacionalitat és tal que marca la demografia empresarial de manera 
significativa. 
 

Figura 36. Altes i baixes d’empreses en el Pla i a les Illes Balears. 

 
PLA Altes Baixes Variació 
T1 51 95 -44 
T2 63 54 9 
T3 99 60 39 
T4 70 61 9 

 
Font: Ibestat. 

  
Es veu com durant el primer trimestre (menor temporalitat del cicle anual), tant a les illes com en el 
Pla hi ha més empreses que es donen de baixa que les que es donen d’alta, mentre que en el tercer 
trimestre (major temporalitat del cicle anual) és al contrari. Els trimestres transitius (T2 i T4) en el Pla 
presenten una variació positiva, mentre que en el conjunt illenc el T2 presenta una variació negativa i 
el T4 presenta una variació positiva. 
 
Es realitza en mitjanes anuals ja que en general les altes i baixes no afecten significativament al 
percentatge que suposa cada sector econòmic. Es mostren per separat primer els grans sectors tals 
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com l’agricultura, la industria, la construcció i els serveis. El sector que major nombre d’empreses 
agrupa es el sector serveis amb 527 empreses de 928 (un 57%). Cal tenir en compte però que aquest 
grup inclou un gran nombre d’activitats, que individualment no suposen un elevat volum, excepte 
l’hoteleria. 
 

Figura 37. Empreses per sector econòmic al Pla de Mallorca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ibestat. 

 
 
Quan es parla d’establiments cal explicar que són locals o instal·lacions en què es desenvolupen 
activitats empresarials o comercials. En aquest cas s’han estudiat els 4 grans grups de sectors que 
conformen la locomotora econòmica del territori, és a dir, un primer grup format per l’agricultura, 
ramaderia, silvicultura i pesca, un tres grups més anomenats indústria, construcció i serveis. 
 
 

Figura 38. Establiments al Pla de Mallorca per sector econòmic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ibestat. 

 
 
Amb la informació de la que es disposa, es veu que el sector industrial es divideix en industria 
manufacturera, que suposa la majoria dels establiments de la indústria i la industria extractiva, que 
en suposa només 16. A més cal dividir el sector serveis per grups de CNAE-09 i per saber molt millor 
la diversitat de serveis al Pla. 
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Figura 39. Establiments del sector serveis. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ibestat. 

 
 
Dels 2.191 establiments una quarta part prové del comerç, sector més important dins el gran grup de 
serveis a la comarca del Pla, seguit de la hoteleria.  Per poder saber el paper de cada un d’aquests 
sectors dins el mercat del treball cal analitzar el capital humà que utilitzen.  
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5.- CONCLUSIONS 
 
El Pla de Mallorca es una comarca formada per catorze municipis de l’interior de l’illa de Mallorca 
que presenta una evolució a nivell formatiu similar a la de les Illes Balears, però amb unes necessitats 
formatives i un mercat de treball que la diferencien significativament de la resta de territoris de 
l’arxipèlag balear. 
 
La població en edat laboral de les Illes Balears presenta actualment un nivell d’estudis per sota de la 
mitjana del conjunt d’Espanya i de la Unió Europea. La taxa neta d’escolarització als 18 anys de les 
Illes Balears (43,4 %) també se situa a la coa de les comunitats autònomes, només per darrere de 
Navarra, i 5 punts per sota de la del conjunt d’Espanya (48,4 %). La taxa bruta de graduació en cicles 
formatius per al curs 2015-16 a les Illes Balears va ser del 20,5 % en el grau mitjà i del 13,6 % en el 
grau superior, en aquest cas, la més baixa de totes les comunitats autònomes, molt per sota de la 
mitjana nacional (28,5 %), i molt per sota d’altres comunitats autònomes, com ara el País Basc (45,8 
%), Astúries (38,9 %) o Cantàbria (37,8 %). 
 
Un altre indicador educatiu en què les Balears mostren uns resultats preocupants, pels efectes que 
implica en la futura inserció laboral de les persones, és la taxa d’abandonament escolar prematur. 
Segons dades del 2017, la taxa de les Illes Balears és del 26,5 %. Amb aquest valor Balears se situa 
com la comunitat autònoma amb el valor més alt, per sobre de la mitjana nacional (18,3 %) i a molta 
distància del País Basc, l’autonomia amb el valor més baix (7,0 %). Aquesta situació particular de les 
Illes Balears pot ser conseqüència de la important oferta de llocs de treball de baixa qualificació, o 
del possible insuficient diferencial salarial, fets que poden afavorir que els joves abandonin els 
estudis de manera prematura per incorporar-se al món laboral. De fet, a les Balears un de cada 
quatre joves de 18 a 24 anys té com a nivell màxim d’estudis l’educació secundària de primera etapa 
o anteriors nivells educatius i no segueix cap tipus d’educació o formació. Ara bé, amb la situació 
econòmica actual, quan just es comença a remuntar després d’una de les crisis econòmiques més 
importants, això es tradueix en una taxa d’atur juvenil que el 2017 arriba al 30,8 %. 
 
S’ha produït un increment dels alumnes matriculats en cursos de formació professional a les Illes 
Balears des del curs acadèmic 2010-11, al darrer curs disponible, 2016-2017, i es veu l’evolució 
creixent de les matrícules de formació professional. Del 2010 al 2016 es dóna un increment acumulat 
de més de 5.100 alumnes, cosa que en termes relatius suposa un increment del 50,3 %. 
 
Cal tenir en compte que molta gent ocupada als diferents sectors econòmics no disposa dels títols 
formatius, però sí de l’experiència i els coneixements per desenvolupar les funcions lligades a 
l’ocupació. En aquest cas s’hauria de potenciar l’obtenció de certificats de professionalitat als 
treballadors amb experiència en el sector, però sense formació. 
 
Per poder revertir aquesta situació i millorar la qualificació dels treballadors, el Govern ha aprovat un 
Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-2021 on destaquen vàries línies 
d’actuació com l’impuls d’un sistema integrat de formació professional entre l’administració 
educativa i la laboral, l’establiment d’una oferta de formació professional adaptada a les necessitats 
de les empreses i entitats d’aquest territori, l’increment de la xarxa de centres públics i un avenç en 
el desenvolupament d’una formació professional integrada de qualitat. 
 
Pel que fa al Pla de Mallorca, només hi ha tres centres educatius amb oferta de formació 
professional. Hi ha dos instituts d’educació secundària a Porreres i Sineu respectivament, i un centre 
d’educació de persones adultes ubicat a Vilafranca de Bonany. Per aquest motiu molts d’alumnes 
residents al Pla de Mallorca s’han de desplaçar a centres educatius que estan fora d’aquest territori, 
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en molts de casos s’ubiquen en algun dels 18 centres educatius ubicats als municipis limítrofs a la 
comarca del Pla de Mallorca, o en alguns centres de Palma. 
 
A les Illes Balears hi ha un total de 95 centres educatius amb oferta educativa per al curs 2019 – 
2020. Si tenim en compte la població i el total de centres, s’aprecia que en el Pla de Mallorca hi ha un 
centre educatiu per cada 12.752 habitants, dada que contrasta amb el municipi de Palma que 
disposa d’un centre educatiu per cada 9.992 habitants. Pel que fa al conjunt de les Illes Balears hi ha 
un centre educatiu per cada 11.883 habitants. En el cas dels tres centres escolars ubicats al Pla de 
Mallorca només disposen de 5 cursos de formació professional, 2 dels quals de formació professional 
bàsica i 3 de grau mitjà. Pel que fa als cursos de grau superior, actualment no n’hi ha cap de 
disponible en aquest territori. 
 
Les mancances sobre l’oferta de formació professional detectades determinen la necessitat d’ampliar 
l’oferta formativa dels centres educatius del Pla de Mallorca i del seu entorn més proper, amb cicles 
de formació professional de grau mitjà i de grau superior relacionats amb les famílies d’Hoteleria i 
Turisme, d’edificació i Obra Civil, d’Instal·lació i manteniment, de Sanitat i, sobretot, de la família de 
Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 
 
A curt termini, els cicles formatius més necessaris que s’haurien d’incorporar a l’oferta formativa del 
Pla de Mallorca i el seu entorn són el CFGM en Atenció a persones en situació de dependència, el 
CFGS en Integració Social i el CFGM en Cures auxiliars d’infermeria. 
 
Pel que fa al mercat de treball del Pla de Mallorca, cal dir que el nombre d’afiliats a la seguretat social 
ha augmentat des de l’any 2011. L’any 2017 es superaren els 9.000 afiliats, això suposa un increment 
del 27,5% en els darrers quatre anys. Quan es desglossa la població ocupada per sector econòmic, es 
veu que els serveis són el sector amb més força del Pla de Mallorca, seguit del comerç, la construcció 
i l’hoteleria. El següent sector és el d’activitats sanitàries i serveis socials, que encara que no sigui un 
sector visible a l’economia de la comarca, suposa un 10% de les ocupacions del territori. 
 
Durant l’any 2017 els nous contractes han estat majoritàriament en el sector serveis, que és comú a 
la Comunitat Autònoma de Balears, però en el Pla fins fa poc temps no tenia tant de pes com a dia 
d’avui. S’està desenvolupant molt, degut a la importància que es vol donar al turisme d’interior i 
d’hivern, essent el Pla de Mallorca un dels llocs potencialment més oportuns per aquest concepte.  
La construcció, motor del país durant els anys d’expansió econòmica, en aquest 2017 ha suposat el 
segon sector de major contractació, encara que molt llunyà del primer.  
 
La taxa d’atur al Pla de Mallorca és del 9,7%, front a l’11,3% de les Illes Balears. Pel que fa als 
demandants actius de la Mancomunitat Pla de Mallorca inscrits al SOIB, les xifres indiquen un 
descens en els darrers anys fins a situar-se en 2.114 persones l’any 2017, de les quals el 43,2% són 
homes i el 56,8% són dones. El sector serveis conté més del 50% dels demandants inscrits al SOIB, 
seguit d’enfora pel sector de la construcció. Quan s’analitzen els aturats en funció del nivell de 
formació sorgeix un tret rellevant molt significatiu: tant en el Pla com en el conjunt de la CCAA balear 
la població amb estudis de formació professional, titulats o no, es troben en una situació d’ocupació 
quasi completa. L’únic grup amb una mica de desocupació és el de FP superior.  
  
El fet de que quasi no hi hagi desocupació de la població que té aquests estudis s’explica amb el 
fenomen relacionat amb la manca d’estudiants de formació professional en el conjunt de la CCAA i 
també en el conjunt del nostre país. Des de anys enrere la formació professional ha estat 
considerada com una titulació inferior i de menor categoria tant pels pares dels estudiants com pels 
professors i educadors. Aquesta entre altres variables han fet que es produeixi una situació de 
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mancança de professionals amb coneixements específics produint una bretxa entre l’oferta i la 
demanda de determinats sectors.  
 
Les ocupacions amb major nombre d’aturats corresponen bàsicament al turístic, comercial i de la 
construcció. En el cas del sector turístic, certament és pot acceptar que les causes són la temporalitat 
dels contractes i l’estacionalitat pròpia del sector, en quant a la construcció es sabut que va ésser el 
sector més afectat per la recessió i tot hi haver-se recuperat una part de la població que s’hi dedicava 
ara ja no hi ha tanta demanda de treball. En el cas del sector comercial, l’aparició de grans comerços 
acaparadors de molts de mercats emergents, molts dels quals relacionats amb les noves tecnologies, 
ha propiciat l’atur de part de la població que s’hi havia dedicat des de sempre, ja que aquestes grans 
empreses han propiciat la presència de contractes temporals. 
 
Referent als comptes de cotització, en els darrers dos anys s’ha produït un increment del 13,7% 
arribant a l’any 2017 fins a 1.045 centres de treball al Pla de Mallorca. El sector que major nombre 
d’empreses agrupa es el sector serveis amb un 57%. Cal tenir en compte però que aquest grup inclou 
un gran nombre d’activitats, que individualment no suposen un elevat volum de negoci, excepte 
l’hoteleria. 
 
Malgrat els evidents avenços de les darreres dècades, els organismes públics coincideixen en què 
existeixen mancances en el conjunt del sistema educatiu i formatiu relacionades amb les elevades 
taxes d’abandonament escolar prematur, l’insuficient nombre de treballadors amb un nivell educatiu 
mitjà, propi de la formació professional, i la poca formació continua de molts de treballadors 
ocupats. 
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