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FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

 

L’alternança i l’empresa 

 

Una formació professional 
organitzada conjuntament per les 
empreses i els centres educatius 
(mitjançant conveni de col.laboració), 
actuant coordinadament en el procés 
formatiu dels nous professionals. 

 



 

 3 

FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

 

Modalitats actuals de formació en alternança 

 

1. 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. 
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FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

2. 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 de lucre) 
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FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

Exemple organització de la FP DUAL 

1r Curs 
 
• 1r i 2n trimestre (setembre a febrer) 
 Estada de l’alumne/a al centre educatiu 
 

• 3r trimestre (marc a maig) 
Estada de l’alumne/a al centre educatiu i a 
l’empresa 
 

• FCT (juny a juliol) 
Entre 80 i 100 hores. Un cop finalitzada s’i-
nicia l’estada de l’alumne/a a l’empresa, 
mitjançant una beca o un contracte laboral. 

 
2n Curs 
 
• 1r , 2n (setembre a març) 

 Estada de l’alumne/a al centre educatiu i a 
l’empresa mitjançant una beca o un con-
tracte laboral. 
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Hores d’activitat a l’empresa en un ci-

cle de 2000 hores (exemple) 

FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

• Reconeixement mínim : 33% de la durada 
del cicle (min 660 hores). 

 

• FCT : 350 — 410 hores (en funció del cicle). 
 

• Resta d’hores : 310 hores curriculars, que  
es corresponen a 620 hores d’activitat a  
l’empresa. 

 

• Hores totals d’activitat en l’empresa : 
 

350 + 620 = 970 hores   
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FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

Modalitats de contractació 

• Qualsevol contractació de conveni 
laboral  

 

• Contracte per a la formació i 
l’aprenentatge (*) 

 
• Contracte a temps parcial amb 

vinculació formativa (*) 
 
• Beca (*) 

 
(*) Veure normativa i condicionants d’edat, 
retribucions, durada i bonificacions 

Cost hora aproximat (any 2014) 

• Beca (IPREM) : 3.55 €  
 
• Cte. Formació (SMI) : 4 a 4.16 € 
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FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

 

Valor afegit que aporta la formació 

DUAL 

• Recuperar el model de l’aprenent garantint 
una formació professional que millori la 
qualificació i el desenvolupament personal 
dels joves, així com disposar de personal 
qualificat adaptat a les necessitats pròpies i 
format en els processos i cultura 
empresarial. 

 
• Coneixement directe de les potencialitats 

de l’alumnat tot fomentant el relleu 
generacional a l’empresa. 

 
• Formació pròpia de l’empresa : 

equipaments , processos, … 

 
• Transmissió de la cultura pròpia de 

l’empresa  : missió, valors, … 

 
• Augment del potencial de l’empresa amb 

noves oportunitats sorgides de l’aportació 
de l’alumnat. 

 
 

 



 

 9 

FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

 

• Millora de la qualificació  professional de 
les persones, incidint en la competitivitat de 
l’empresa. 

 
• Adaptabilitat curricular. 
 

• Integració de l’alumnat becat o contractat 
als propis plans de formació. 

 
• Reconeixement acadèmic de l’experiència i 

formació del personal treballador. 
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FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

 

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 l’alumnat, l’-
aprenent, l’escola i l’empresa. 
 
Amb la col.laboració d’-
empreses i escoles anem … 
 
més enllà de l’aprenent, 
més enllà de l’alumne/a 
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FP DUAL A CATALUNYA  
Un model propi i de futur al costat de l’empresa 

 

FP  DUAL a l’INS PROVENÇANA 

• Curs 2014-15 :  
7 alumnes en Desigual 
 

Possibilitat de realitzar FP-Dual en 
els cicles de : 
 
• Laboratori d’Anàlisi i Control 

de Qualitat , de la família 
Química; 

• Projectes d’Edificació i 
Projectes d’Obra Civil , de la 
família d’Edificació i Obra Civil 

 



 

 12 

 

Telèfon: 93 338 25 53 

Fax:       93 337 57 35 

http://www.ies-provenzana.com 

Correu general : informacio@proven.cat  

Correu FCT :      institut.empresa@proven.cat  

Carrer Sant Pius X, 8 

08901—L’Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA 

estem aquí  

Com arribar 
 
Metro:    estació TORRASSA  - línia 1 
FGC:       estació SANT JOSEP  
                línies L8 / R5 / R6 / S4 / S8 / S33 
RENFE:  estació L’Hospitalet de Llobregat  
                línies C1 / C3 / C4 / C7 
BUS:       línies L12 / L16   

Institut Provençana 
Centre de Formació Professional  

Versió octubre-2014 Dissenyat i elaborat per l’oficina escola-empresa  — oc t u b r e  2014 


