
L’FP DUAL A CATALUNYA 
 

Un model propi i de futur 

al costat de l’empresa 



FP DUAL: Claus per a l’èxit 

 Competitivitat 
 

 Flexibilitat 
 

 Coresponsabilitat 
 

 Inserció laboral 
 

 Innovació 
 

 Emprenedoria 
 

 Qualitat 
 

 



L’alternança i l’empresa 

 Una formació professional organitzada conjuntament per les 

empreses i els centres educatius (mitjançant conveni de 

col·laboració), actuant coordinament en el procés formatiu dels 

nous professionals. 
 

 Millora la formació, la qualificació i el desenvolupament personal 

dels joves que inicien la seva professionalització alternant la 

formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa 
 

 Participen empreses grans i petites que aposten per la 

formació dels nous professionals en el propi entorn laboral. 
 

 Potencia la sinèrgia dels centres educatius i les empreses. 

 

 



Modalitats actuals de formació en alternança 

Formació 
teòrica-
pràctica 

FCT* 

Contracte 

 Alternança simple: combinació de la formació al centre 

educatiu i de l’activitat a l’empresa de l’alumnat sense que 

comporti el reconeixement acadèmic 

Al centre formatiu             A  l’empresa 



Modalitats actuals de formació en alternança 

Al centre formatiu                  A  l’empresa 

 Formació dual: reconeixement acadèmic dels aprenentatges 

assolits per l’alumnat mitjançant: 

 el treball 

 el desenvolupament de la beca 

 la formació impartida per l’empresa 

 les activitats socials (voluntariat en entitats sense ànim lucratiu) 

Formació teòrica -
pràctica 

    Contracte per a 
la formació i 

l'aprenentatge o 
beca 

  



FP DUAL: Experiències a Catalunya 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/ 
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FP Dual: Organització del projecte 

 Estudi de les necessitats de l’empresa, entorn empresarial.  

 Establiment del projecte de formació professional dual: 

 Durada del cicle formatiu 

 Adaptacions curriculars; continguts específics 

 Programació i organització del procés formatiu: 

 Distribució de continguts a desenvolupar en el centre educatiu i l’empresa 

(entre un 33% i un 50% del currículum) 

 Marc horari en el centre educatiu i en l’empresa. 

 Coordinació del procés formatiu i de reconeixement de l’alumnat: 

 Suport i assessorament a les persones tutores d’empresa. 

 Seguiment de l’alumnat durant el procés d’aprenentatge compartit entre el 

centre educatiu i l’empresa.  

 Avaluació de les unitats formatives en formació dual en funció dels 

aprenentatges adquirits en l’empresa. 



El Cicle Formatiu en alternança DUAL 

1r CURS 

 1r i 2n TRIMESTRE, estada de 

l’alumne al centre educatiu 

 

 3r TRIMESTRE, estada de 

l’alumne al centre educatiu i a 

l’empresa.  

 FCT (pràctiques), entre 80 i 

100 hores, i un cop finalitzada, 

juny/juliol s’inicia l’estada de 

l’alumnat a l’empresa (beca o 

contracte laboral).  

 

2n CURS 

 1r, 2n i 3r TRIMESTRE, 

estada de l’alumnat al centre 

educatiu i a l’empresa (beca 

o contracte laboral). 



HORES D’ACTIVITAT A L’EMPRESA 

 Exemple en cicles de 2000 h. Reconeixement mínim del 33% 

de la durada del cicle. 660 hores. 

 

 FCT: 350 hores (80 h fetes + 270 h amb possibilitat 

d’exempció). 

 

 Resta d’hores: 310 h/curriculars equivalents a 620 h d’activitat a 

l’empresa. 

 

 Hores totals d’activitat en l’empresa en modalitat d’alternança 

amb formació dual: mínim 970 hores. (80 h+ 270 h + 620 h). 

 



Alternança dual - Estada a l’empresa 

 Qualsevol modalitat de contracte laboral  

 Contracte per a la formació i l’aprenentatge 

  Edat màxima, 30 anys. 

– Mínim 1 any i màxim 3 anys. 

– Jornada. 40 h/setmana (inclou la formació realitzada al centre, mínim 25% de la jornada 

laboral el 1r any) 

– Bonificacions SS: 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors (75% per 

empreses més grans) sempre i quan l’aprenent estigui inscrit com a demandant d’ocupació. 

En cas de posterior contractació indefinida, reduccions de fins a 1800 €/any durant 3 anys. 

 Contracte a temps parcial amb vinculació formativa 

  Edat màxima, 30 anys. 

  _   Durada temporal o indefinida. 

  _   La jornada haurà de ser  50% de la que correspongui a un treballador a temps complert. 

– Compatibilitzar la formació amb el treball o en el cas d’haver-la cursat 6 mesos abans de la 

concertació del contracte. 

– La formació vinculada al contracte no té perquè estar relacionada amb el lloc de treball, si bé 

ha de ser acreditable oficialment. 

Totes les retribucions segueixen la regulació del conveni col·lectiu d'empresa 

Referència  mínima:  SMI 2017  707,60 €/mes 



Alternança dual - Estada a l’empresa 

 Beca 

 Mínim 2 mesos i màxim de 10 dins d’un curs (possibilitat d’una pròrroga) 

 Gratificació a acordar entre l’empresa i el titular del centre (igual per a tots 

els alumnes del grup) 

Referència mínima: Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), 

proporcional al nombre d’hores efectivament realitzades, 532,51 €/mes en 2017. 

 L’empresa gestiona alta a la Seguretat Social com a becari (compte de 

cotització becaris) i realitza la gratificació econòmica a l’alumnat. 

 Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar, dades de 

l’empresa, el centre i l’alumne i les condicions de desenvolupament de 

l’estada, segons el model establert per la DGFPiERE. 

 

 FCT (FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL) 

 Entre 80 i 100 hores d’FCT, per una primera immersió a l’empresa. Estada 

no remunerada. 

11 



FP Dual: Elevada satisfacció 

 PROFESSORAT: 
Motivació de l’alumnat. 

Apropament a les empreses. 
 

 ALUMNAT: 
Inserció a l’empresa. 

Sentir-se valorat com un 

“treballador”, a més a més de com 

alumne. 
 

 EMPRESARIS: 
Valors, habilitats i capacitats clau 

dels alumnes - aprenents. 

Integració i compromís amb l’equip 

de treball. 



Alternança dual: La formació és la millor inversió  

DESPESA 

INVERSIÓ 



On adreçar-se per a més informació: 

 Les empreses, entitats o centres educatius que tinguin iniciatives per a 

la formació professional en alternança es poden adreçar als Serveis 

Territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

 

 Analitzades les oportunitats de col·laboració, el centre educatiu 

prepara la proposta de projecte d’alternança dual i la fa arribar als 

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, o en el seu cas, 

al Consorci d'Educació de Barcelona.   



SERVEIS TERRITORIALS I CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 

BARCELONA – COORDINACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament 
Coordinació de Formació Professional 

 Barcelona Comarques: c/. Casp, 15 (Barcelona). Tel.934 816 000 Ext. 5302 

 Baix Llobregat: Av. Laureà Miró, 328 (Sant Feliu de Llobregat). Tel. 936 859 450    
Ext. 6228 

 Vallès Occidental: Av. del Marquès de Comillas, 67-69 (Sabadell). Tel.937 484 
455 Ext. 6103 

 Maresme - Vallès Oriental: c/. Churruca, 90 (Mataró). Tel. 936 931 890 Ext. 
6488 

 Catalunya Central: carretera de Vic, 175 (Manresa). Tel. 936930 590 Ext. 7062 

 Girona: pl. de Pompeu Fabra, 1 (Girona). Tel. 872 975 000 Ext. 564 

 Lleida: c/. de la Pica d’Estats, 2 (Lleida). Tel. 973 279 999 Ext. 5884 

 Tarragona: c/. de Sant Francesc, 7 (Tarragona). Tel. 977 251 440 Ext. 5010 

 Terres de l’Ebre: c/. de la Providència, 5-9 (Tortosa). Tel. 977 448 711 Ext. 5247 

 

Consorci d’Educació de Barcelona 
Coordinació de Formació Professional 

Plaça Urquinaona, 6 (Barcelona). Tel. 935 511 000 Ext. 6664 
 

http://www.edubcn.cat/ca/


FP Dual: suma valors 

L’experiència que s’adquireix, 
la versatilitat i l’alt grau 

d’identificació amb l’empresa 
formadora com a principals 

valors per a l’alumnat-
aprenent, escoles i empreses 
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Gràcies per col·laborar amb 

l’FP Dual catalana 

fpdual.ensenyament@xtec.cat 


