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1. OBJECTE 

Establir la sistemàtica que ha de complir el centre quan realitza Formació Professional en 

modalitat DUAL. 

2. ABAST 

Aplicable específicament a l’oferta de Formació Professional en modalitat DUAL. 

3. PROCÉS DEL QUAL DEPÈN 

Ensenyament i Aprenentatge de la Formació Professional. 

4. RESPONSABLE DEL PROCEDIMENT 

L’elaboració i actualització és responsabilitat del propietari del procés del qual depèn (cap 

d’estudis d’FP, subdirector/a d’FP o coordinador/a d’FP, segons l’establert al mapa de 

processos del centre i/o les NOFC). El manteniment i distribució del document és del 

coordinador/a de Qualitat.  

De manera complementària a l’establert en els NOF del centre, els agents implicats en la 

Formació Professional dual tenen les següents responsabilitats: 

 

Coordinador DUAL: 

- Organitzar i coordinar el procés formatiu i de reconeixement de l’alumnat del cicle 

corresponent. 

- Programar la distribució curricular del cicle afectat juntament amb el/la cap de 

departament de la família professional corresponent, per distribuir la durada de les 

unitats formatives o mòduls que es desenvoluparan en l’empresa i en el centre. 

- Distribuir el temps de FCT i la modalitat de beca/contracte de l’alumnat. 

- Coordinar: els criteris d’assignació de l’alumnat a l’empresa, els mecanismes de 

seguiment, les accions correctores necessàries del procés d’aprenentatge de l’alumnat 

per afavorir el seu rendiment acadèmic, etc. 

- A través del/la director/a del centre, tramet a la DGFPIERE les sol·licituds dels nous 

projectes, incloent la proposta d’organització curricular a validar pel Servei d’Ordenació 

curricular de la DGFPIERE, en cas que sigui diferent de l’establert en els Models de 

referència de la formació professional dual per famílies professionals de la pàgina del 

Departament d’Ensenyament. 
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Comissió de seguiment:  

- Acordar l’organització de l’FP en alternança per a cada conveni. 

- Actualitza els aspectes de seguretat, normatius i legals que afecten al conveni, i 

proposa els canvis en el PEC, NOFC i PGA, si escau. 

- Verifica l’adequació curricular dels projectes d’FP dual, si s’escau. 

- Assegura la formació de les persones implicades en la gestió. 

- Assegura la fluïdesa de la informació i la comunicació entre el DdE, el centre i 

l’empresa.  

- Hi ha una comissió de seguiment per a cada projecte d’FP Dual i en formen part d’ella: 

El/la director/a o el membre de l’equip directiu en qui delegui, professorat de la família 

professional, representant de l’empresa i d’altres que determini el NOFC. En alguns 

casos també pot estar el/la coordinador/a territorial d’FP.  

 

Tutor/a empresa:  

- Es responsabilitza de la formació, informació, assessorament i acompanyament de 

l’alumnat al seu càrrec. 

- És coresponsable del seguiment i valoració competencial de l’alumnat. 

- Realitza propostes de modificacions en el Pla d’activitats. 

 

Tutor/a centre: 

- Assegurar la idoneïtat del centre de treball. 

- Assegurar la formació del tutor/a d’empresa. 

- Coresponsable del seguiment de l’alumnat i avaluació de l’alumnat. 

- Pactar el pla d’activitat de l’FCT i fer el seguiment de l’alumnat durant les pràctiques.  

- Concretar el pla d’activitats formatives, les relacions amb les UF i la temporització. 

- Proposa la qualificació, d’acord amb el tutor d’empresa, quan s’organitza l’FP dual en 

un sol mòdul (model B) 

- Proposa la qualificació, d’acord amb les valoracions del tutor d’empresa i el professorat 

de les UFs assignades a la formació dual, a l’equip docent constituït en junta 

d’avaluació (model A). 

- Proposa la recuperació de l’alumnat, si s’escau. 
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Professorat afectat per UFs en l’FP dual (model A): 

- Coordinar els criteris i procediments d’avaluació i recuperació dels aprenentatges 

adquirits 

- Avaluació de les unitats formatives en funció dels aprenentatges adquirits. 

- Fa el seguiment, a través d’entrevistes, verificació d’evidències (portfoli, eportfoli, 

altres), de les competències adquirides pel seu alumnat i la correspondència amb els 

resultats d’aprenentatge afectats per l’FP dual.  

- Avalua les competències assolides i fa proposta de qualificació al tutor/a del centre, 

abans de la reunió de la junta d’avaluació. 

- Proposa la recuperació de l’alumnat, si s’escau. 

 

Professorat/s del mòdul DUAL (model B): 

- Coordinar els criteris i procediments d’avaluació i recuperació dels aprenentatges 

adquirits (si el mòdul s’imparteix per més d’un professor/a). 

- Avalua les competències assolides i fa proposta de qualificació al tutor/a del centre, 

abans de la reunió de la junta d’avaluació. 

- Proposa la recuperació de l’alumnat, si s’escau. 

 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 

L’organització de la Formació Professional dual modifica substancialment l’organització que 

els centres han fet fins ara. 

Tres aspectes claus són els que es descriuen en aquest procediment per tal 

d’estandarditzar la sistemàtica a desplegar, almenys fins que es modifiqui la regulació o 

fins que el centre incorpori el desplegament de projectes d’FP dual de manera habitual. 
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5.1. FP DUAL 

En la següent relació d’accions es visualitza el procediment d’actuació de manera global. 

ASPECTES A TENIR EN 

COMPTE:

El centre informa a la 

matrícula i l'lalumnat 

signa el compromís i 

acceptació de la 

formació, imprès Y754

Limitacions horari i 

calendari en l'empresa

Distribucions 

acadèmiques del CF 

singulars

FP DUAL per a tot el 

grup i mateix sou

Requisits previs*: 

acadèmics, PRL, 

formació tutors, ...

Modalitat DUAL A, B o 

d'altres, la qual cosa 

modifica la distribució 

curricular, la formació 

centre/empresa, i les 

responsabilitats del 

seguiment i qualificació

Informació i orientació a 

l'alumnat sobre 

aspectes laborals i de 

selecció de personal

Alumnat del curs que no 

fa formació DUAL

A final del Projecte el 

centre elabora la 

memòria final i la lliura a 

la DGFPIERE



















FP DUAL

Conveni empresa

Centre o DGFPIERE

PEC

Instruccions DdE

Models organització 

curricular

Organització FP 

DUAL

Regulacions 

normatives

Instruccions DdE













Autorització FP DUAL

DGFPiERE

Planificació FP DUAL

Comissió Pedagògica

Proposta FP DUAL

Organització, 

planificació, 

activitats, 

seguiment, ...

Formació tutors 

empresa

Sol·licitud Projecte 

FP dual









Conveni signat

Conveni signat

Sol·licitud Projecte 

d'FP dual





Autorització FP 

DUAL o sol·licitud 

pendent de 

Resolució



Oferta d'FP DUAL al 

grup d'alumnes

Tutor grup

Conveni signat

Proposta 

organitzativa

Proposta de 

contracte laboral, 

Beca o Voluntariat

Tutors empresa 

formats

Formació PRL feta

Requisits previs 

assolits













Signatura acord de 

formació d' FP DUAL

Empresa/Entitat, 

centre, alumne

Acord Formació FP 

DUAL:

Dades 

identificatives

Calendari i horari

Activitats

Seguiment

Compromisos

Contracte, si escau















Inici FP DUAL o FCT

Alumne

Acord Formatiu (i si 

s'escau còpia 

contracte signat per 

les tres parts) 

Pla d'activitats

Pla organització 

curricular FP DUAL

Pla de seguiment

Contracte, si escau











Assistència alumnat

Realizatció 

d'activitats





Seguiment alumnat

Tutor empresa i 

centre educatiu

Seguiment alumnat, 

mínim mensual



Valoració alumnat

Tutor empresa i tutor 

centre

Pla d'activitats

Pla organització 

curricular FP DUAL

Pla de seguiment

Evidències









Avaluació parcial / 

final

Proposta de 

seguiment del Pla o 

reformulació

Proposta de 

qualificació







Qualificació alumnat

Equip docent i/o 

professor mòdul 

DUAL

Proposta tutors

Evidències 

competencials 

mostrades per 

l'alumne

Avaluació part 

presencial







Qualificació

FP DUAL Finalitzada

Activitats de 

recuperació

Alumne

Procediment 

d'informació i 

orientació alumnat



L'alumnat compleix 

requisits* i accepta 

proposta?

Sí

FP estàndard

No

L'alumnat ha cursat, 

almenys, el 1r i 2n 

trimestre del 1r curs?

Sí

No

L'alumne supera el 

currículum DUAL?

L'alumne supera tots 

els mòduls?

Sí

Sí

No

No

Compromís i 

acceptació de 

formació FP DUAL
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5.2. FP ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

En la següent sistemàtica s’aborden les actuacions a realitzar per determinar els 

currículums de l’alumnat i la seva validació. 

ASPECTES A TENIR EN 

COMPTE:

Comissió de seguiment 

formada per:

Director/a o professor/a en què 

delegui

Professor/a de la família 

professional

Coordinador territorial d'FP, si 

s'escau

Representants de l'empresa

El currículum 

les hores que l'alumnat farà a 

l'empresa representen el 33% 

del CF, i fins el 50% en cas 

excepcional

són hores d'FCT + HLD + HM 

Síntesi o Projecte i altres h de 

les UF relacionades amb 

l'activitat a l'empresa

Responsabilitats

A) el conjunt d'hores 

s'organitza en el mòdul de 

dual, i la responsabilitat del 

seguiment, avaluació i 

qualificació és del tutor, o qui 

faci aquesta funció, una 

vegada escoltat el tutor de 

l'empresa

B) part de les hores (FCT 

+HLD) formen el mòdul de 

dual, amb les mateixes 

resposanbilitats que el cas 

anterior. Les hores restants 

permaneixen assignades a les 

UF d'origen (totalment o en 

aprt), en aquest cas el 

seguiment de l'empresa es 

resposanbilitat del tutor, 

l'avaluació del professorat 

titular de la matèria, i la 

qualificació de l'equip docent, 

una vegada escoltats el 

professor de la materia, el tutor 

del centre i el tutor d'empresa.

Altres organitzacions 

curriculars requereixen de 

l'aprovació del Servei 

d'Ordenació curricular de la 

DGFPIERE



















DISSENY FP DUAL

Elaboració currículum

Departament família 

professional

PEC

Instruccions DdE

Currículums FP

Models organització 

curricular

Organització FP 

DUAL

Regulacions 

normatives

Instruccions DdE

Contingut conveni 

signat

Propostes comissió 

de seguiment d'FP 

dual

Propostes tutor grup

Propostes tutor 

empresa

Aprenentages 

cursos anteriors o 

benchmarking

























Validació currículum

Comissió pedagògica 

i Bloc FP (PCC)

Aprovació currículum

FP DUAL

Cap departament

Proposta FP DUAL

Organització, 

planificació, 

activitats, 

seguiment, ...

Acta departament







Proposta curricular 

FP dual



Acta autorització FP 

DUAL

Modificacions PEC, 

PCC  i NOFC si 

escau





Oferta d'FP DUAL al 

grup d'alumnes

Coordinació FP / 

Tutor/a grup

Conveni signat

Proposta 

organitzativa

Proposta de 

contracte laboral, 

Beca o Voluntariat

Tutors empresa 

formats

Formació PRL feta

Requisits previs 

assolits













Realització FP DUAL 

Alumne

Acord Formatiu (si 

s'escau còpia 

contracte signat per 

les tres parts)

Pla d'activitats

Pla organització 

curricular FP DUAL

Pla de seguiment

Evidències











Acord Formatiu (si 

s'escau còpia 

contracte signat per 

les tres parts)

Seguiment alumnat, 

mínim, mensual

Assistència alumnat

Realizatció 

d'activitats

Seguiment 

trimestral alumnat,

Seguiment mensual

Avaluació i 

qualificació















FP DUAL Finalitzada

Procediment 

d'informació i 

orientació alumnat



L'alumnat compleix 

requisits* i accepta 

proposta?

FP estàndard

No

L'alumne/a supera 

l'estada DUAL?

Verificació currículum 

FP DUAL 

Comissió de 

seguiment

Sí

SíProcediment de 

recuperació previst

No
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5.3. FP SEGUIMENT, AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

Per últim se concreta l’apartat corresponent a l’actuació del professorat que tutoritza 

l’alumne d’FP dual. 

ASPECTES A TENIR EN 

COMPTE:

Responsabilitats

A) el conjunt d'hores 

s'organitza en el mòdul de 

dual, i la responsabilitat del 

seguiment, avaluació i 

qualificació és del tutor, o 

qui faci aquesta funció, 

una vegada escoltat el 

tutor de l'empresa

B) part de les hores (FCT 

+HLD) formen el mòdul de 

dual, amb les mateixes 

resposanbilitats que el cas 

anterior. Les hores 

restants permaneixen 

assignades a les UF 

d'origen (totalment o en 

aprt), en aquest cas el 

seguiment de l'empresa es 

resposanbilitat del tutor, 

l'avaluació del professorat 

titular de la matèria, i la 

qualificació de l'equip 

docent, una vegada 

escoltats el professor de la 

materia, el tutor del centre 

i el tutor d'empresa.



SEGUIMENT, 

AVALUACIÓ I 

QUALIFICACIÓ FP 

DUAL

PEC / PCC CCFF

Instruccions DdE

Currículums FP

Models organització 

curricular

Organització FP 

DUAL

Regulacions 

normatives

Instruccions DdE

Contingut conveni 

signat

Propostes comissió 

de seguiment d'FP 

dual

Propostes tutor grup

Propostes tutor 

empresa

Aprenentages 

cursos anteriors o 

benchmarking

























Proposta curricular 

FP dual



Oferta d'FP DUAL al 

grup d'alumnes

Tutor grup

Conveni signat

Proposta 

organitzativa

Proposta de 

contracte laboral, 

Beca o Voluntariat

Tutors empresa 

formats

Formació PRL feta

Requisits previs 

assolits













Realització FP DUAL 

Alumne

Acord Formatiu (si 

s'escau còpia 

contracte signat per 

les tres parts)

Pla d'activitats

Pla organització 

curricular FP DUAL

Pla de seguiment

Evidències











Registres 

seguiment de 

l'alumnat

Valoracions parcials

Proposta de 

qualificació







FP DUAL Finalitzada

Procediment 

d'informació i 

orientació alumnat



L'alumnat compleix 

requisits* i accepta 

proposta?

FP estàndard
No

L'alumne supera 

l'estada DUAL?

Sí

Sí

Procediment de 

recuperació previst

No

Acord Formació FP 

DUAL:

Dades 

identificatives

Calendari i horari

Activitats

Seguiment

Compromisos













Seguiment 

periódic 

alumne

Tutor empresa

Seguiment 

periódic 

alumne

Tutor centre

Coordinació 

seguiment FP dual

Tutors empresa i 

centre

L'fp dual s'organitza 

en un sol mòdul?

Avaluació UFs 

FP dual

Professorat 

matèria i tutor 

dual

Avaluació 

mòdul FP dual

Tutor empresa 

i centre

Proposta 

qualificació 

UFs FP dual

Professorat 

matèria i tutor 

dual

Proposta 

qualificació 

mòdul FP dual

Tutor empresa 

i centre

Qualificació FP dual 

Junta d'avaluació

No Sí
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6. REGISTRES 

 Sol.licitud del projecte dual. 

 Conveni entre empresa i centre/DdE. Full de legitimació i còpia escanejada de 

l’escriptura (si el conveni se signa entre centre i empresa) 

 Conveni d’FCT i pla d’activitat 

 Full de signatures de la Formació del tutor d’empresa (si l’ha fet l’institut) 

 Acord formatiu del qBID DUAL: beca o contracte. I planificació de les activitats. 

 Full compromís de l’alumnat. 

 Enquestes de satisfacció de les parts interessades: tutor/a empresa, alumne, tutor 

centre, professorat, empresa, altres. (Memòria Final) 

 Assistència de l’alumnat. 

 Memòria anual. 

 

7. DOCUMENTACIÓ 

 Projecte Educatiu del Centre: 

o Modalitats de l’FP DUAL. 

o Criteris d’organització de l’FP DUAL i (requisits previs, curricular, grups, 

temporització, horaris, altres) 

o Concreció curricular i desenvolupament dels continguts i/o activitats de l’FP 

DUAL. 

o Sistemes de seguiment, avaluació, qualificació i recuperació. 

 Concrecions curriculars del cicle formatiu. 

 Guia de l’FP del centre. 

 Guia per a la tutoria de l’FP DUAL. 

 Programació General Anual: 

o Concreció del calendari (i horari) de l’FP DUAL. 

o Seguiment, avaluació i qualificació. 

o Activitats de la tutoria a l’FP (i específiques de l’FP DUAL). 

o Lliurament de notes i certificats, si escau. 

 

8. REFERÈNCIES NORMATIVES 

 Llei d’Educació de Catalunya 
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 NOFC del centre educatiu: 

o Criteris específics de l’organització de l’FP DUAL. 

o Funcions i responsabilitats del professorat que intervé en l’FP DUAL: de 

direcció, seguiment i coordinació, avaluació i qualificació. 

o Gestió de l’FP DUAL. 

o Tractament de les incidències en l’FP DUAL. 

o Participació de les empreses en l’FP DUAL. 

o Participació de les empreses en el Consell Escolar, si escau. 

 ISO 9001. 

 Normes, instruccions i orientacions del Departament d’Ensenyament rellevants en 

relació a l’FP DUAL: 

o Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les 

condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones 

que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la 

disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, 

adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 259, 

de 27.10.2011) 

o Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el 

contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la 

formació professional dual (BOE núm. 270, de 9.11.2012) 

o Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional 

inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011). 

o Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en 

alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC 

núm.6155, de 22.6.2012) 

o Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures 

flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 

6220, de 26.09.2012) 

o Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes 

formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desplegament del 

Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte 

per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació 

professional dual (BOE núm. 10, d'11.1.2014) 

o Documents per a l'organització i la gestió dels centres “Formació professional 

dual” vigent. 

9. ANNEXOS 

Documents i impresos de referència per organitzar l’FP dual o els seus homòlegs en l’aplicació 

informàtica de seguiment q-BID. 

 


