La formació professional
en alternança i dual:
aprendre treballant,
treballar aprenent

Què és l’FP en alternança i dual?
És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé
aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva
en l’empresa.

OBJECTIUS
Millorar la formació de l’aprenent

CENTRE
EDUCATIU

Fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa.
Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l’empresa.
Fent una estada de 900 a 1.000 hores d’activitat a l’empresa.
Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses
Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.
Adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.
Generant més vinculació entre l’empresa i els centres de formació.

On adreçar-vos
Com hi intervé l’empresa?

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Via Augusta, 202-226. Barcelona. Tel. 934 006 900
gestiofpdual.educacio@gencat.cat
http:/educacio.gencat.cat/ca/inici
https://agora.xtec.cat/fpdual/

SERVEIS TERRITORIALS

1

Acorda amb el centre
educatiu les tasques que
desenvolupa l’aprenent/a
a l’empresa

2

Acull l’aprenent/a
i li assigna un lloc de
treball adient

3

Nomena un tutor/a
d’empresa que fa la
instrucció i el seguiment
de l’aprenent/a

4

Participa en la
valoració del treball
fet per l’aprenent/a

Barcelona Comarques
C. Casp, 15
Barcelona
Tel. 934 816 000. Ext. 5302

Maresme-Vallès Oriental
C. Churruca, 90
Mataró
Tel. 936 931 890. Ext. 6488

Lleida
C. de la Pica d’Estats, 2
Lleida
Tel. 973 279 999. Ext. 5884

Baix Llobregat
Av. Laureà Miró, 328
St. Feliu de Llobregat
Tel. 936 859 450. Ext. 6228

Catalunya Central
Ctra. de Vic, 175
Manresa
Tel. 936 930 590. Ext. 7062

Tarragona
C. de Sant Francesc, 7
Tarragona
Tel 977 251 440. Ext. 5010

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

Girona
Pl. de Pompeu Fabra, 1
Girona
Tel. 872 975 000. Ext. 564

Terres de l’Ebre
C. de la Providència, 5-9
Tortosa
Tel. 977 448 711. Ext. 5247

EMPRESA

APRENENT/A

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
Plaça Urquinaona, 6. Barcelona. Tel. 935 511 000. Ext. 6709

CENTRES EDUCATIUS
Les empreses que teniu estudiants en pràctiques també us podeu adreçar al centre educatiu d’on vénen.

FP
dual

Beneficis
per a les empreses

Personal format
en la cultura i
processos de
l’empresa

Tota la informació a:

http:/educacio.gencat.cat/ca/inici
https://agora.xtec.cat/fpdual/

Com s’organitza l’FP dual?
Els cicles de formació professional es desenvolupen habitualment al llarg de dos cursos
amb una durada de 2.000 hores, en general.
L’FP dual combina la formació de l’estudiant en el centre educatiu amb una estada
de treball a l’empresa.
1r curs

Millora de la
qualificació
professional del
personal

Increment de
la competitivitat
de l’empresa

1r i 2n trimestre

3r trimestre

A partir de juny/juliol

L’estudiant assisteix al
centre educatiu per
adquirir la formació
professional bàsica de
la professió.

L’estudiant fa unes
pràctiques a l’empresa,
no remunerades, amb
una durada de 80 a 100
hores.

S’inicia l’estada de
l’aprenent a l’empresa
com a becari o treballador
amb contracte.

2n curs
L’aprenent/a alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a
l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

Modernització
de la figura de
l’aprenent/a

Es facilita
el relleu
generacional

Com acull l’empresa l’aprenent/a?
L’empresa acull l’aprenent/a mitjançant l’estada formativa, que es desenvolupa en
dues fases.
RELACIÓ
1a fase
INTEGRACIÓ

FCT (pràctiques)

DURADA
80–100 hores

RETRIBUCIONS
No remunerades

SEGURETAT
SOCIAL
Sense alta a la SS
Assegurança escolar
Alta a la SS com a treballador

Identificació
i captació
de talent

Creació d’una
pedrera
d’aprenents

OPCIÓ 1
Contracte de treball
per a la formació
i l’aprenentatge

Pactades entre empresa
i centre educatiu.
1 any, com a mínim

No poden ser inferiors
al salari mínim segons
conveni

2a fase
CONSOLIDACIÓ
OPCIÓ 2
Beca
(signatura d’un acord
formatiu entre empresacentre i aprenent/a)

Contribució a
la política de
responsabilitat
social corporativa

Creació de valor
compartit

Pactades entre empresa i
centre educatiu.
1.000 hores

No poden ser inferiors
a l’IPREM* a partir 1 de setembre 2021 import mínim
s’estableix a l’apartat 18.4
Resolució EDU/2085/2020

BONIFICACIÓ
QUOTES DE LA SS:
100%
Plantilla de menys
de 250 treballadors
75%
Plantilla igual o superior
a 250 treballadors

Alta a la SS com a becari
BONIFICACIÓ 100%
QUOTES DE LA SS

FCT: Formació en centres de treball. SS: Seguretat Social. SMI: Salari mínim interprofessional
* En els convenis vigents a l’entrada en vigor de la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en
alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, l’import de la beca que s’hi estableix és aplicable a partir de l’1 de setembre de
2021, sense perjudici que les parts signatàries acordin avançar l’aplicació de l’import mínim.

