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ELS AVANTATGES D’UNA FP DUAL PER
L’ALUMNAT DE L’INSTITUT
CFGS Educació Infantil Promoció 2015-2017 Grup de tarda

Informació general
Descripció

La formació Dual combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d'activitat de l'alumnat en
l'empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per l'alumnat en la activitat
que realitzen en condició de becari de formació.
A nivell pràctic, vol dir que un nombre determinat d’hores de formació s’imparteixen directament a
l’empresa. En realitat, l’alumnat treballa a l’empresa, i el seu aprenentatge pràctic equival a alguns dels
aprenentatges que fem a l’Institut. Per ser concret, es deixen de fer algunes hores a l’Institut per fer-se en
un lloc de treball, i alhora, es rep una remuneració.

1340 hores lectives a l’institut+937 hores a l’empresa

Expectatives i objectius

 Compaginar la formació al centre i l'activitat remunerada (beca) en una empresa del sector
 Aprendre en situacions reals de treball
 Adquirir experiència professional i augmentar les possibilitats d'incorporació al mercat laboral
 Desenvolupar el potencial professional.

Organització de l'estada a l'empresa

A partir del tercer trimestre del primer curs, durant els matins entre abril i juny s'incorporarà l'alumnat als
centres de treball per fer al voltant de 100 hores d'FCT, per tal d'afavorir la coneixença mútua i la
integració a l'equip de l'empresa.La gestió de l'FCT es realitza de la forma ordinària, amb el suport del
programari qBID.

Un cop finalitzada aquesta estada en la modalitat d'FCT, s'inicia el període de formació dual, amb la
incorporació de l'alumnat a l'equip de personal de les empreses, a través d'una beca. (1 de Setembre).
L'alumne farà 20h setmanals aproximadament en l'horari que indiqui l'empresa, amb un mínim 837 hores.

Entre l’Institut i l'empresa s’establirà el calendari de treball.

RELACIÓ DURADA RETRIBUCIONS SEGURETAT

SOCIAL

1 FASE

ADAPTACIÓ

FCT (pràctiques) 100 hores No remunerades Sense alta a l’SS

Assegurança escolar

2 FASE Beca Formativa Mínim 2 mesos, màxim 10
mesos

837 hores

IPREM en funció de les
hores pactades

(532,51€ bruts mensuals a
jornada sencera)

Alta a la SS com a becari.

(El temps cotitzat compta
per a la jubilació, no per

l’atur)
IPREM: Indicador Públic de renda d’efectes múltiples. 2015
SS: Seguretat Social
FCT: Formació en centres de treball
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Requisits per la beca formativa

Per formalitzar la beca formativa caldrà que l’alumne disposi del número d’afiliació a la Seguretat Social.
En cas de rebre prestacions econòmiques de la Seguretat Social, com pensions, atur.....l’alumne haurà
d’informar-se personalment de la compatibilitat de la prestació amb la beca, tenint en compte els
ingressos que aquesta pugui generar.

Convalidacions de mòduls i exempcions de l’ FCT

Els/les alumnes seleccionats i participants de l’ FP en alternança dual, que sol·licitin la convalidació d’
unitats formatives/crèdits que una part d’ aquestes tinguin reconeixement dels aprenentatges adquirits en
l’empresa mitjançant contracte de treball o beca de formació, hauran de complir integrament el 100% de
les hores de contracte o beca a l’empresa i obtenir valoracions positives en els informes emesos per
l’empresa, observacions o altres recursos.  La convalidació d’unitats formatives no implicarà cap
modificació o reducció de les hores establertes en l’alternança dual. El procediment a seguir per sol·licitar
la convalidació serà el mateix que l’ establert en el nostre centre per a l’ FP estàndard.

No es podrà sol·licitar exempció, ni parcial ni total, del mòdul / crèdit de Formació en Centres de Treball,
l’alumnat seleccionat i participant de la formació en alternança dual.

Accés alumnat

El procediment de selecció dels alumnes es porta de terme al llarg del segon trimestre i consta de 2 fases:
 Fase Institut:

 Sol·licitud de participació de l’alumnat al procés de selecció de candidats/es. Lliurament a
la secretaria del centre docent. Termini de 2 setmanes des de la recepció de la informació.
L’alumne/a adjuntarà a la sol·licitud un escrit, on argumentarà el seu interès en participar
en el procés, les motivacions i allò que consideri que fa que sigui el/la candidat/a perfecte.

 Selecció de candidats/es per part de l’equip docent. En aquesta fase el procés estarà
condicionat fonamentalment per criteris de rendiment acadèmic, assistència i motivació
de l’alumnat. Els candidats/es seleccionats, podran passar a la fased’empresa.

 Fase Empresa:
 Selecció per part de l’empresa/entitat de els/les candidats/es mitjançant una entrevista i

la presentació del CV. L’empresa haurà de seleccionar 2 candidats, en cas de disposar
d’una plaça dual. En cas d’oferir 2 places dual o més, haurà de seleccionar tants candidats
com a places ofertades, més 1 candidat/a per a cada dues places. Els candidats/es
seleccionats en la fase empresa, podran començar les 100h d’ FCT a l’empresa al tercer
trimestre del primer curs del cicle formatiu.

 Un cop finalitzades les 100 hores d’FCT, l’empresa decidirà l’alumne/a amb el que signarà
la beca formativa. L’alumnat no seleccionat tindrà 100 hores de les 383h d’ FCT avaluades i
en cas que l’alumne seleccionat no pugui iniciar la beca formativa en la data prevista,
tindrà l’opció de substituir-lo, sempre que l’empresa estigui d’acord.

(La normativa indica que l’alumne/a haurà de tenir aprovada la UF2 de Prevenció de riscos laborals del mòdul de
FOL per iniciar l’estada a l’empresa)
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Mòduls Professionals Duals

Mòdul Professional Unitat Formativa
Durada Unitat

Formativa
Hores de la UF

a l’empresa

MP1 Intervenció en famílies i
atenció als infants en risc

social

UF2 Intervenció socioeducativa amb famílies 66h 33h

MP3 Autonomia personal i salut
infantil

UF4 Programació dels hàbits d’autonomia personal 42h 12h

MP4 El joc infantil i la seva
metodologia

UF3 Implementació d’activitats d’oci i lleure 66h 19h

MP5 Expressió i comunicació UF1 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió verbal

UF2 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió rítmico-musical

UF3 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió lògic-matemàtic

UF4 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió gestual

UF6 Intervenció en el desenvolupament de la
comunicació i l’expressió plàstica

44h

36h

25h

29h

44h

14h

16h

7h

11h

14h

MP6 Desenvolupament cognitiu
i motriu

UF5 Pràctica psicomotriu 55h 30h

MP8 Habilitats socials UF2 Dinamització de grups 66h 33h

MP10 FOL UF1 Incorporació al treball 66h 17h

MP11 EIE UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66h 16h

MP12 Projecte d’atenció a la
infantesa

UF1 Projecte d’atenció a la infantesa 99h 55h
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