En formalitzar la matrícula , tens l’opció de
realitzar la teva formació en alternança
dual.

DE QUÈ ES TRACTA?
Podràs rebre part de la formació en
l’Institut i part l’obtindràs mitjançant
activitats formatives i productives en una
empresa, club, associació, etc. I sense
perjudici en la qualificació final del cicle.
Aquesta flexibilitat organitzativa es durà a
terme mitjançant un conveni. El teu
aprofitament serà avaluat mitjançant el
professorat del centre implicat en cada
àrea de coneixement i un tutor de la
mateixa empresa, tots plegats en faran el
seguiment del teu aprenentatge.

QUI HO POT GAUDIR?

Per a tu: compaginar formació acadèmica amb el
desenvolupament del teu potencial professional,
aprenent situacions reals de treball i adquirint
experiència.

Empresa: millorar i adequar el desenvolupament
personal i professional dels joves per disposar de
personal qualificat i adaptat a la seva cultura
empresarial.

Institut: establir una major vinculació entre la
formació acadèmica i l’entorn laboral real de les
empreses en el teu procés formatiu.

QUÈ GUANYEM?

Has de ser menor de 30 anys, estar apuntat/da a l’atur i no estar cobrant prestacions socials o atur. Es
realitzarà una selecció en funció del perfil professional que necessiti l’empresa. Atenent a factors com:
lloc de treball, desplaçament, rendiment acadèmic, actitud..

COM HO FAREM?
L'estada en l'empresa es divideix en dues fases:
1. Fase de pràctiques. Per adaptar-te al
funcionament del lloc de treball.
2. Fase remunerada. Per formar-te específicament
en un lloc de treball alhora que et treus la
titulació.
Per cada alumne/a s'acordaran unes activitats
formatives a desenvolupar a l'empresa per
completar la qualificació, així com l'horari

CRITERIS D'AVALUACIÓ
1) Assoliment de les competències previstes a les
matèries del Cicle, rebudes a l’Institut.
a. Avalua: equip docent
b. Valor: 25% a partir de ser apte
2) Assoliment de les competències previstes a les
matèries del Cicle, rebudes a l’empresa.
a. Avalua: Tutor d’empresa i tutor FPDual
b. Valor: 25% a partir de ser apte
3) Seguiment de les activitats en l’empresa
mitjançant el programa online Qbid.
a. Avalua: Tutor d’empresa i tutor FPDual
b. Valor: 20% a partir de ser apte
4) Confecció d’un dossier-memòria sobre
l’experiència en la FPDual.
a. Avalua: Tutor FPDual
b. Valor: 20% a partir de ser apte
5) Realització d’una presentació audiovisual en base
al dossier-memòria.
a. Avalua: Tutor FPDual
b. Valor: 10% a partir de ser apte

Empreses
col•laboradores

• Need Sports serveis esportius i YHI Welness
(Vilanova i la Geltrú)
• Parc del Garraf i Esportiu la Piscina (Vilanova i la
Geltrú)
• Aqua sport clubs & spa (Vilanova i la Geltrú)
• Roc Roi serveis nàutics (Vilanova i la Geltrú)
• Espai Blau (Sant Pere de Ribes)
• Club Natació Sitges (Sitges)
• Complex Aquàtic (Vilafranca del Penedès)
• Uniq pilates i entrenament personal (Vilafranca del
Penedès)
• Club Tennis Vilafranca (Pacs del Penedès)

CONTACTE:
Avda. Francesc Macià, 112
08800 Vilanova i la Geltrú
93 815 22 50
a08031711@xtec.cat

formació professional dual

aprendre treballant,
treballar aprenent

cicle formatiu de grau superior
animació d'activitats fisiques i esportives

INS MANUEL DE CABANYES
Vilanova i la Geltrú

