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Pla anual unitat Dual - Formació en Centres de Treball 2021-2022 
gestiofpdual.educacio@gencat.cat 
 
I.- Membres. 
 
II.- Objectius, actuacions i indicadors 
 
III.- Cronograma i calendari de reunions. 
 
I.- Membres de la Unitat. 
 

Mercè Mayol 
mmayol2@xtec.cat 
 

Coordinació de l’àrea 
Coordinació transversal de prevenció de riscos 
laborals 

Carme Caparrós 
mcaparr4@xtec.cat  
 

Responsable programes formatius i gestió aula 
Odissea 
Actualització notícies Nodes. 
 

Xavi Luque 
jluque6@xtec.cat 
 

Responsable gestió dades  

Moisés González 
mgonz449@xtec.cat 
 

Responsable gestió seguiment convenis de 
col·laboració amb empreses.  
Coordinació xarxa  tutors d’empresa  

Josep Furest  (mitja dedicació) 
jfurest@xtec.cat 
 

Responsable comunicació.  
Actualització convenis pàgina Nodes 
Interlocutor àrea cultura digital 

Rafael Castaño 
rcastan6@xtec.cat 
 

Suport prospecció empreses. 
Coordinació equip de suport a la contractació 
Seguiment linkedin – twitter 
Responsable coordinació amb unitat mobilitat en 
el desenvolupament projectes internacionals i 
difusió dual internacional 

Martí Franquesa 
mfranq26@xtec.cat 
 
 

Suport coordinació equip de prospectors. 
Suport tècnic als diferents membres de la unitat 
en funció de l’acumulació de tasques de 
cadascun.  

Trinidad Entrena 
mariatrinidad.entrena@gencat.cat 
 

Suport administratiu 

 
II.- Objectius, actuacions i indicadors: 
 
1.- introduir valor afegit en el suport a la xarxa de centres: 
 
1.1. Aplicació qBID: realització dels convenis de col·laboració  
1.2. actualització i millora contínua de la plataforma Odissea i la pàgina web 
1.3  edició de butlletins mensuals qBID. 
1.4  organització de jornades telemàtiques i elaboració de vídeo tutorials 
1.5  ampliació de l’oferta de cursos de formació 
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Indicadors: 
 

- 1.1 percentatge de convenis formalitzats a través del qBID, respecte al total. 

Objectiu inicial: 70% 

- 1.2. i 1.3 grau de satisfacció dels usuaris de centre. Objectiu inicial: 9 

- 1.4 grau de satisfacció equip de suport. Objectiu inicial: 9 

- 1.5 nombre de cursos de formació. Augmentar en un 5% cursos de formació de 

l’any anterior. 

 

2.- millorar la qualitat en el desenvolupament de les estades d’FCT i de dual:   
 
2.1 millora de la formació als tutors d’empresa. 
2.2 incorporació de les actes de les comissions de seguiment dels convenis a través 
del qBID 
2.3 actualització constant dels convenis registrats al Nodes, per tal que els centres 
disposin de la relació actualitzada d’empreses col·laboradores 
2.4 promoure la certificació d’empreses en qualitat 
2.5 garantir una regulació i gestió que satisfaci les necessitats d’empreses, centres 
educatius i alumnat.  
 
Indicadors: 
 

- 2.1 nombre de tutors d’empresa formats. Objectiu inicial 5% d’augment 

respecte al curs anterior. 

- 2.2 nombre d’actes de comissió de seguiment formalitzades a través del qBID 

100 actes. Objectiu inicial 50% de les actes formalitzades a través del qBID. 

- 2.3 nombre de queixes rebudes sobre l’actualització de convenis al Nodes. 

Objectiu inicial 0%. 

- 2.4. nombre d’empreses certificades en qualitat. Objectiu inicial: 1% de les 

empreses que han acollit alumnes en dual al llarg del curs. 

- 2.5 grau de satisfacció de les empreses i alumnes que fan estades a l’empresa. 

Objectiu inicial: 9 

 

 
3.- Consolidar la FP dual a Catalunya 
 
3.1 organització de jornades de difusió dual  
3.2 distribució entre els centres d’una partida econòmica per impulsar la FP dual. 
3.3 facilitar eines de suport als centres orientades a impulsar la contractació com per 
exemple el manteniment d’un assessor en suport a la contractació 
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3.4 facilitar eines de suport als centres orientades a consolidar la FP dual, com per 
exemple les actuacions de l’equip de prospectors canalitzades a través de cadascuna 
de les xarxes territorials. 
3.5 Impulsar la FP dual a l’Administració. 
3.6 Gestionar amb personal l’assoliment d’una compensació horària i/o econòmica 
pels tutors de dual dels centres. 
3.7 Consolidació de la xarxa de tutors d’empresa. 
 

 
 
Indicadors: 
 

- 3.1. i 3.4.- percentatge en el nombre de centres participants en dual respecte 

al total. Objectiu inicial arribar al 75% dels centres. 

- 3.2 nombre de centres que han rebut ajuts econòmics per impulsar la FP dual. 

Objectiu inicial augmentar 5% la xifra respecte el curs anterior. 

- 3.3.- percentatge d’estades amb contracte laboral respecte al nombre total 

d’estades. Objectiu inicial assolir que el 10% de les estades siguin en contracte.  

- 3.5 i 3.6 percentatge d’alumnes que fan dual dividit entre el total d’alumnes que 

cursen segon. Objectiu arribar al 20%.  

- 3.7 percentatge d’empreses que agafen alumnes en dual dividit entre el total 

d’empreses que tenen convenis signats. Objectiu arribar al 75% 

 

Taula d’indicadors 

 

Indicador Fòrmula Valor curs 
2020-2021 

Objectiu curs 
2021-2022 

Pes 
indicador en 
compliment 
objectius 

1.1 percentatge de 
convenis formalitzats 
a través del qBID, 
respecte al total. 

nombre convenis 
direccions de 
centres al 
qBID/nombre de 
convenis totals 
direccions de 
centres 

 
 

0,21% 

 
 

70% 

 
 

13,33% 

1.2/1.3 satisfacció 
usuaris de centre 

pregunta enquesta 
de satisfacció als 
coordinadors de 
dual: actualització i 

8,76 9 11,67% 
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millora de la 
plataforma 
Odissea, i dels 
butlletins mensuals 

1.4 satisfacció 
membres equip de 
suport 

pregunta enquesta 
de satisfacció als 
membres de 
l’equip de suport 
territorial 

9 9 6,67% 

1.5 percentatge 
d’alumnes certificats 
respecte al total 
d’alumnes inscrits als 
cursos DGFP 

alumnes certificats 
cursos organitzats 
per la 
DGFP/alumnes 
inscrits als cursos 

65,9% 70% 1,67% 

2.1 nombre de tutors 
d’empresa formats 

nombre dels tutors 
d’empresa formats 

2700 augmentar en 
un 5% 
nombre de 
tutors formats 
curs anterior 
(2835) 

8,33% 

2.2 nombre d’actes 
de comissions de 
seguiment a través 
del qBID. 

nombre d’actes de 
comissions de 
seguiment fetes a 
través del qBID. 

 
 

0,21% 

50% de les 
actes dels 
convenis 
formalitzats a 
través del 
qBID 

 
 

6,67% 

2.3 nombre de 
queixes rebudes 
respecte a la falta 
d’actualització 

nombre de queixes 
rebudes sobre 
l’actualització 
convenis al Nodes 

0% 0% 5% 

2.4 nombre 
d’empreses 
certificades en 
qualitat 

nombre de 
certificats emesos 

28 1% de les 
empreses 
totals que 

acullen 
alumnes 
(3608) 37 
empreses 

3,33% 

2.5 grau de 
satisfacció de les 
empreses i alumnes 
que han realitzat 
estades. 

pregunta enquesta 
de satisfacció de 
les empreses i 
alumnes a través 
del qBID 

9 9 10% 
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3.1./3.4 percentatge 
en el nombre de 
centres que 
participen en dual 
respecte al total de 
centres 

 
centres que fan 
dual/total de 
centres 

 
 

68,61% 

 
 

75% 

 
 

8,33% 

3.2 percentatge de 
reducció en els ajuts 
demanats pels 
centres. 

quantitat 
sol·licitada pels 
centres/quantitat 
disponible 

44% 0% 11,67% 

3.3 percentatge 
d’estades amb 
contracte laboral 
respecte al total 
d’estades 

extracció qBID 
estades amb 
contracte/total 
d’estades 
(beca+contracte) 

6,15% 10% 1,67% 

3.5/3.6 percentatge 
d’alumnes que fan 
dual dividit entre el 
total d’alumnes que 
cursen segon. 

nombre d’alumnes 
que han fet dual 
dividit entre tots els 
que cursen segon 

7741/58494 
 
 

13% 

14% 8,33% 

3.7 percentatge 
d’empreses que 
agafen alumnes en 
dual respecte al total 
d’empreses 
col·laboradores 

empreses que 
agafen alumnes en 
dual/empreses 
amb convenis 
vigents. 

 
 

54,30% 

 
 

55% 

 
 

3,33% 

 

 

 
III.- Cronograma – Calendari de reunions 
 
Reunions equip de suport xarxes i equip prospectors. 
 
3 de setembre de 2021 
8 de febrer de 2022 
17 de maig de 2022 
 
Reunions comissió normativa integrada per l’equip DG i quatre coordinadors 
territorials. 
 
18 de gener de 2022 
15 de febrer de 2022 
22 de març de 2022 
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Equip direcció general 
 
Setmanal cada dimecres a les 10:00h.  
Reunions xarxa d’empreses constitució fòrum 
 
19 d’octubre de 2021, primera reunió xarxa d’empreses 
25 de gener de 2022, segona reunió xarxa d’empreses  
31 de maig de 2022, cloenda xarxa d’empreses 
 
Reunió equip de prospectors  
 
A la reunió de 3 de setembre de 2021 es valorarà conveniència d’espaiar les trobades 
setmanals. Fixant trobades quinzenals. 
 
 

CRONOGRAMA ACTUACIONS UNITAT DUAL-FCT 

Àmbit temporal Actuacions anuals de la Unitat d'FCT Responsable 

3 de setembre 
de 2021 

 
Jornada inici de curs 
Indicadors del quadre de comandament per ST/CEB del curs 
2020-2021 
Memòria del curs 2020-2021 
Presentació del Pla anual curs 2021-2022 
Esment als canvis normatius curs 2021-2022 
Aspectes organitzatius curs 2021-2022 
 

Equip de la DG 

 
Setembre-octb 
 

Treballar en el disseny d’una formació avançada dels tutors 
d’empresa 
 
Valorar el funcionament de les actes de comissions de 
seguiment de la DG a través del qBID 
 
CGCC disseny de les enquestes d’inserció a través del qBID 

Equip de la DG 

19 octubre 2021 
 
Reunió xarxa d’empreses. Presentació fòrum 
 

Coordinadors dels equips: 
Moisés González 
Rafa Castaño 

Octubre 2021 
(a determinar) 

Jornada de presentació de l'estudi d'inserció laboral 2020-
2021 

Equip de la DG 

desembre-2021 

 
Comissió de seguiment del conveni amb el CGCC 
- Avaluació de les actuacions realitzades 
 

Membres de la Comissió de Seguiment del conveni. 

18-gener-2022 
- 1ª Reunió comissió normativa FCT-Dual 
- Inici període recollida enquestes d'inserció laboral 

 
- Equip de la DG  més comissió normativa 
- Equip DG d'informació als centres per la recollida de 
les enquestes d'inserció 

25-gener 2022 

 
-2ª Reunió xarxa empreses 
 
Presentació versió definitiva formació avançada tutors 
d’empresa. Presentació estudi d’inserció 

Coordinadors dels equips: 
Moisés González 
Rafa Castaño 
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31 gener 2022 
(1) 

Alumnes que a aquesta data tenen acord de dual vigent Responsable gestió dades. 

8 de febrer-2022 

 
Segona reunió xarxa equip de suport 
presentació propostes formació avançada tutors d’empresa. 
Presentació recull acords primera reunió comissió normativa 
Valoració del primer quatrimestre. 
Organització segon quatrimestre  

Equip de la DG 

15 de febrer de 
2022 

Tancament primer esborrany normativa d’organització i gestió 
curs 2021-2022 

Mercè Mayol / Carme Caparrós 

Març 2022 
Tancament formació avançada tutors d’empresa i formació 
dels instructors. 

Equip DG 

22-Març 2022 
Presentació als coordinadors territorials dels documents 
d’organització i gestió del proper curs 

Plenari coordinadors territorials 

abril-2022 

 
 Redacció, aprovació i maquetació normativa curs 2021-2022 
Valoració parcial del grau de compliment dels objectius del 
curs 
Tancament període recollida enquestes d'inserció laboral 
 

Equip DG i Servei de Publicacions del Departament 

 
17-05-2022 
jornada 
tancament 

 
Jornades de tancament curs 2021-2022 
Valoració del curs: objectius de millora  
Presentació de les novetats en la normativa curs 2021-2022 
Presentació de les modificacions i novetats en el qBID 
Planificació dels Objectius del curs 2022-2023 
 
 

Equip de la DG 

Maig 2022 Inici dels càlculs estudi d'inserció laboral curs 2020-2021 Xavi Luque Mercè Mayol 

31 maig 2022 
(1) 

 
Alumnes que a aquesta data tenen acord de dual vigent 
 
Jornada de cloenda empreses. Valoració del curs i proposta 
d’actuacions pel curs vinent. 
 
 

Responsable gestió dades. 

 
 
juny-2022 
 
 
 

 
Estudi d'inserció laboral 
Càlcul dels indicadors de l'estudi d'inserció laboral i redacció 
 
Planificació Organització curs 2021-2022 
Planificació de les reunions, cursos de formació i recursos 
curs 2021-2022  
 

 
Equip de la DG 
 
 
 
 

15 juliol 2022(1) Alumnes que a aquesta data tenen acord de dual vigent Responsable gestió dades. 

juliol-2022 (2) 

  
Quadre de Comandament curs 2020-2021 
Càlcul dels indicadors del quadre de comandament d'FCT/ 
Dual i la seva distribució per ST/CEB 
Elaboració Memòria anual Dual. 
 

Equip de la DG 
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tot l'any 

 
Butlletins mensuals amb les novetats en el desenvolupament 
de la Dual-FCT 
Manteniment de les plataformes Odissea, pàgina web i twitter 
Organització cursos i jornades telemàtiques 
Fer vídeo tutorials  
 

Equip de la DG 

tot l’any 

 
Actualització de les bases de dades en funció de les 
comunicacions d’implantació de nous cicles en dual. 
Actualització dels plans d’activitats de tots els ensenyaments, 
atesa la modificació curricular dels cicles. 
Resolucions d’autoritzacions d’horaris especials de dual 
 

Equip de la DG 

tot l'any 

 
Coordinació equip xarxes, prospectors, suport a la 
contractació, equips de millora.  
 

Equip de la DG 

tot l’any  

 
Atenció individual als centres que formulen consultes a través 
dels diferents canals comunicatius. 
Resolució de les demandes internes de dades estadístiques 
 

Equip de la DG 

tot l'any 

 
Relació amb l'equip tècnic del CGCC:  incidències i millores 
del qBID i seguiment de l'execució pressupostària 
 

Equip de la DG 

 
 

(1) Alumnes que a una data concreta tenen un acord formatiu vigent. 

− Extracció d’aquestes dades tres vegades al llarg del curs : 31/01; 31/05/; 15/07. 

 

(2) Alumnes que han tingut algun acord formatiu amb beca o contracte de l’1-09 al 31-07 sense 

tenir en compte els alumnes amb acord d’FCT que han assenyalat la seva voluntat de 

continuïtat a dual. 

 

 

 

 


