
 
 

 

 

 
Període 

Caràcter General o 
Estàndard 

Caràcter Especial 

 

1 de setembre al 31 d’agost. 

L'alumnat ha de fer, almenys, 31 dies de descans dins d'un període continuat de 12 
mesos; d'aquests 31 dies, almenys 15 han de ser consecutius i han de coincidir amb dies 

no lectius del calendari escolar. 
 

El centre educatiu ha de demanar una autorització a la DGFPIERE, en el cas d’organitzar 
la formació dual per períodes superiors a 15 dies només d’estada a l’empresa, sense 

activitat lectiva al centre,  durant el curs escolar.  

 

Preferiblement a segon curs, i/o al final de primer curs 

 

 
 

 
Marc horari 

 

 
06:00h a 22:00h (Entre jornades 

d'estada a l'entitat cal assegurar 

descans mínim 12 hores) 

 

Si, per dur a terme els objectius de l'alternança, cal fer 

l'estada en horari nocturn, en dies festius o bé 

sobrepassar el marc i límit horari estàndard, cal 

sol·licitar motivadament una autorització d'acord 

formatiu amb l'horari especial a la DGFPIERE, a través 

de la coordinació territorial dels ensenyaments 

professionals o del Consorci d'Educació de Barcelona. 

Màxim 9 h/dia(*) 

Màxim 45 h/setmana(*) 
 

 
(*) El conjunt de les hores de formació al centre i les hores 

en l'empresa.. 

Hores en 
període 
lectiu 

 

Màxim 8 h/dia(*) 

Màxim 40 h/setmana(*) ( S'ha de 

garantir 1,5 dies descans a la 

setmana i 2 dies si l'alumne és 

menor d'edat) 

 

 
(*) El conjunt de les hores de 

formació al centre i les hores en 
l'empresa. 

(*) NO ES POT SUPERAR 
L'ALUMNE ÉS MENOR D'EDAT 

  

Hores en el centre de 
treball durant el període 

no lectiu al centre 

 
Màxim 8 hores/dia i 40 hores setmana. 

 
Cal garantir per part del Director/a del centre educatiu el seguiment mitjançant la 

designació d’una persona responsable. 

 
 

Ampliació horari en el 
cas de necessitats 

excepcionals o 
sobrevingudes 

 

Assistència a formacions o fires, la impossibilitat de trasllat en finalitzar la jornada, la 

resolució d’incidències, etc. L'excés d'hores s'ha de compensar; . Les hores que superin la 

jornada ordinària no poden superar, en conjunt, el 5 % de la durada total de l'acord formatiu. 

L’ampliació de l’horari de l’alumne, en cas de necessitats excepcionals o sobrevingudes, cal 

que es formalitzi amb la signatura del document “Sol·licitud d’ampliació puntual del marc 

horari de l’estada amb beca”. Aquest document, signat per l’alumne i el tutor o tutora de 

l’empresa, s'ha d'enviar al tutor o tutora del centre educatiu prèviament a l’ampliació 

d’aquest horari. Si les circumstàncies sobrevingudes impedeixen l’enviament del document 

amb anterioritat, cal almenys fer una comunicació prèvia per qualsevol mitjà, conservar 

l’evidència d’aquesta comunicació i fer l’enviament posterior del document 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioServeisFP/A841.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioServeisFP/A755.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioServeisFP/A755.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioServeisFP/APU762.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioServeisFP/APU762.pdf

