
 
  

 

PREMI A LA MILLOR CAMPANYA PROMOCIONAL D’FP DUAL 

A qui s’adreça?: el premi s’adreça als alumnes del CFGS Màrqueting i Publicitat i del 

CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials. 

En què consisteix?: s’haurà de plantejar i realitzar una campanya de publicitat que 

promocioni l’ FP dual. La campanya tindrà uns objectius concrets que han de relacionar-

se amb l’augment de la FP dual en un cicle formatiu, o  família professional i en l’àmbit 

territorial del centre educatiu.  

Les campanyes es poden adreçar, segons els casos, a incrementar els llocs de treball 

a empreses per fer dual o a augmentar la matrícula de cicles ja dualitzats que comptin 

amb poc alumnat . 

A la proposta de campanya s’han de fer previsions dels resultats previstos (impacte, 

increment de matrícules o convenis amb empreses, etc.) 

Recursos: cada grup acceptat a la inscripció podrà disposar de 500 € per despeses 

justificables amb factures per fer: cartells, fulletons, google analítics, etc.  

Hi ha un límit de 20 centres amb un màxim de 100 alumnes.  

Per què es convoca? 

El premi es convoca dins del marc del conveni de col·laboració entre l’administració de 

la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i Bankia, mitjançant 

la Fundación Bankia por la Formación Dual, per  impulsar i desenvolupar diversos 

projectes de foment dels ensenyaments professionals, en centres educatius de 

Catalunya. 

 

Com fer la inscripció? 

Els interessat en fer la inscripció han d’omplir el formulari des de la web dual 

https://projectes.xtec.cat/fpdual/ 

Terminis: 

 Inscripció: 21-26 d’octubre de 2019  

 Publicació inscrits a la web Fp dual: 8 de novembre de 2019 

 Data límit facturació de les despeses: 29 de novembre de 2019 

 Entrega Informe final: data límit 7 dies naturals a comptar des del dia de 

finalització del període de presentació de sol·licituds de preinscripció de GS 

 Data lliurament de premis: Juny 2020 – Data a confirmar 

Premis: la comissió de seguiment del conveni col·laboració amb la col·laboració de 

l’equip de dual i tenint criteris de qualitat de disseny de la campanya publicitària i 

resultats obtinguts demostrats a l’informe final atorgarà 3 premis als grups guanyadors 

consistent en un val tecnològic per a cada integrant del grup.  

 

https://projectes.xtec.cat/fpdual/


 
  

 
 

Es tindrà en compte:  

1) l’èxit que la campanya hagi tingut mesurat amb l’increment d’alumnat preinscrit 

en cicles dual pel curs 2020-2021  

2) l’augment de convenis d’FP dual signats. 

Haurà de constar aquesta informació a l’informe final. 

 

Hi haurà 3 premis:  

 1r premi de 800 €  

 2n premi de 400 €  

 3r premi de 300 €  

Aquestes quantitats es pagaran amb xecs d’Amazon o similar. 

 

Facturació despeses: El centre farà la despesa i obtindrà la factura o les factures 

corresponent al nom del centre. S’haurà d’escanejar i enviar al coordinador del concurs:  

Joan Carles Carrasco a jccarrascos@gencat.cat 

 

Un cop acceptades aquestes factures, el centre haurà de fer una única factura a Bankia 

per l’import total de les anteriors despeses (màxim 500 €) i afegint el 21 % d’IVA. 
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Annex I (centres) 

Aquest treball es pot emmarcar en els següents MP: 

 CMD0: CFGS Màrqueting i Publicitat 

Mòduls Professionals 
Hores màx-

mín HLLD Unitats formatives 
Hores 

mínimes 

06 Llançament de productes i serveis  165 33 

UF 1 Planificació del  llançament 66 

UF 2 Accions de llançament i control 66 

07 Màrqueting digital  165 33 

UF 1 Eines de màrqueting digital 99 

UF 2 Pla de màrqueting digital 33 

13 Projecte de màrqueting i publicitat  99  UF1 Projecte de màrqueting i publicitat 99 

08 Polítiques de màrqueting ** 165-132 33 

UF 1 Organització comercial 33 

UF 2 Màrqueting estratègic 33 

UF 3 Màrqueting operacional 33 

UF 4 Pla de màrqueting 33 

 

 CMA0 CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials 

 

Mòduls Professionals 
Hores màx-

mín HLLD Unitats formatives 
Hores 

mínimes 

08 Polítiques de màrqueting ** 165-132 33 

UF 1 Organització comercial 33 

UF 2 Màrqueting estratègic 33 

UF 3 Màrqueting operacional 33 

UF 4 Pla de màrqueting 33 

09 Tècniques de venda i negociació  99  

UF 1 Gestió de les estratègies comercials 33 

UF 2 Procés de venda 66 

11 Màrqueting digital  165 33 

UF 1 Eines de màrqueting digital 99 

UF 2 Pla de màrqueting digital 33 

14 Projecte de gestió de vendes i espais 

comercials  
99 0 

UF1 Projecte de gestió de vendes i espais 

comercials 
99 

 

 


