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Formació DUAL

 Què és la DUAL?

La  nova  proposta  de  formació  dual  a  Catalunya  està  regulada  per  la  Resolució

EDU/2085/2020 per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en

els ensenyaments de formació professional inicial.

Organització

L’alumnat dels cicles que s’imparteixen en dual firmaran una carta de compromís i

acceptació de les condicions de la formació en DUAL al moment de la matrícula.

Existeixen dos modalitats d'estada de l'alumne/a a l'empresa: contracte laboral  i beca,

cada empresa pot triar el més adient d’acord amb la seva política.

La distribució temporal habitual sol ser la següent:

PRIMER CURS:

-  durant  el  1r  i  2n  trimestre  l’alumne/a  assisteix  al  centre  educatiu  per  adquirir  la

formació professional bàsica de la professió.

- Al 3r trimestre si l’alumne/a ha estat seleccionat per l’equip docent i l’empresa,  pot

començar a realitzar l’estada dual a l’empresa. Les primeres hores (de 80 a 100) de

l’estada  poden ser no remunerades.

- Un cop finalitzat aquest període d’integració, continua l’estada a l’empresa , bé com a

becari o com a treballador/a amb contracte.

SEGON CURS:

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu amb l’estada a l’empresa. 

L'horari  de  l’estada  s’acordarà  amb  l’empresa,  compatibilitzant  amb  l’horari  de

l’alumnat al centre educatiu.

El seguiment de tot el procés el realitza el tutor/a d'empresa i  el  tutor/a del centre

educatiu.
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Criteris de selecció

La participació en l’alternança en DUAL és voluntària per part de l’alumnat i sotmesa a  

l’aprovació de l’equip docent, seguint uns criteris prefixats.

A partir de la finalització del segon trimestre de primer curs, les places disponibles en

formació d’Alternança Dual s’ofereixen a tot l’alumnat d’un cicle formatiu que estigui en

DUAL. L’alumnat que no estigui interessat, signarà un document de no participació en

el procés selectiu.

L’alumnat ha de tenir aprovada la UF2 – Prevenció de Riscos Professionals del mòdul

de Formació i Orientació Laboral aprovada, abans de començar l’FCT.

A les puntuacions obtingudes a cada criteri de selecció, se li aplicaran els següents

percentatges:

-Notes: 20% (de les uf’s tancades en el moment de la valoració). Al cicle d’informàtica

s’afegeix la nota d’anglès.

-Actituds professionals (40%)

-Capacitats clau (40%)

Els criteris de selecció que tindrà en compte l’equip docent seran els anteriors i  si

s’escau, prioritzarà el perfil professional demanat per l’empresa.

Amb temps suficient abans del començament del període d’alternança, l’alumnat ha de

presentar un currículum vitae al tutor/a, amb l’acompanyament del professorat de FOL.
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L’empresa rebrà els currículums de l’alumnat candidats i  realitzarà,  si  s’escau,  una

entrevista per seleccionar l’alumnat. Aquest alumnat seleccionat podrà incorporar-se a

la fase d’integració (menys de 100 h en FCT). Un cop finalitzat el període podem trobar

3 supòsits:

• Valoració negativa de l’FCT, i que comporta la no continuïtat a l’empresa.

• Valoració positiva de l’FCT, però decisió de l’empresa de no continuar  amb

DUAL a l’empresa.

• Valoració  positiva  de l’FCT i  decisió  de l’empresa de continuar  amb DUAL.

Aquest és el cas, a considerar d’èxit.

Tot i que, l’alumnat per cursar l’FCT ha de tenir tot primer curs aprovat, en cas de ser

seleccionat  per  l’empresa  per  cursar  FCT vinculada  a  DUAL,  si  l’equip  docent  ho

considera,  no  serà  requisit  indispensable.  De  manera  que,  podrà  finalitzar  l’FCT i

començar  la  DUAL,  tot  i  que  se li  recomanarà  que  es  presenti  a  la  convocatòria

extraordinària.

Assistència

L’assistència a l’empresa és obligatòria i subjecta a l’avaluació continuada com tots els

mòduls del cicle. En cas de pèrdua de la mateixa, l’alumnat suspendrà el mòdul de

projecte i es rescindirà el contracte o beca amb l’empresa. Comportarà l’obligació de

cursar el mòdul d’FCT.

L’empresa ha de fer el seguiment de l’assistència de l’alumnat.

En cas de no poder assistir a l’empresa, l’alumnat ha d’avisar al tutor/a de l’empresa i

de l’Institut, indicant el motiu de la no assistència. En cas de malaltia, l’alumne/a ha de

portar el certificat mèdic corresponent.

Els  permisos  per  inassistències  i  sortides  en  hores  de  treball  s’ha  d’obtenir  del/la

tutor/a de l’empresa. Quan la persona responsable de l’empresa li atorga a l’alumne/a

aquest permís, ha d’avisar al/la tutor/a del centre educatiu.
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Avaluació

Es desenvolupa en les programacions del mòdul d’FCT i del mòdul Projecte o mòdul

de Síntesi:  la Junta d’Avaluació ha d’avaluar el  mòdul professional de Síntesi  o de

Projecte  i  els  professors  que  en  tinguin  l’atribució  docent  han  de  determinar  la

qualificació final. Les qualificacions finals s’estableixen a partir de les informacions i

valoracions compartides de l’empresa i de l’autoavaluació de l’alumnat.
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Formació DUAL. Compromís i acceptació de les condicions de la 
formació 

Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms NIF/NIE/Passaport 

Dades del pare, mare o representant legal (si l’alumne/a és menor d’edat) 
Nom i cognoms NIF/NIE/Passaport 

Dades del centre i de la formació en DUAL 
Nom del centre 

Nom del cicle formatiu 

     

Informació que el centre ofereix a l’alumne/a 

1. El centre docent ofereix el cicle formatiu en la modalitat DUAL, d’acord amb la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost,
d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial i pel conveni
de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament (o la titularitat del centre) i les empreses col·laboradores.

2. La formació en DUAL permet fer una estada remunerada en una empresa, a través de la qual poden ser avaluades i 
reconegudes acadèmicament, de forma total o parcial, algunes unitats formatives a partir dels aprenentatges assolits.

3. Aquesta formació comportarà:
-  cursar el mòdul de formació en centres de treball (FCT) a partir del tercer trimestre del primer curs acadèmic; 
-  compatibilitzar les classes al centre educatiu amb l’estada a l’empresa, a través d’una beca formativa o un contracte 

laboral, a partir del tercer trimestre del primer curs i durant tot el segon curs. 

4. Si, per circumstàncies imprevistes sobrevingudes per la situació socioeconòmica, les empreses participants no poden
complir els acords subscrits amb el Departament d’Ensenyament (o la titularitat del centre), aquestes queden eximides de 
qualsevol responsabilitat. 

 

Declaració de l’alumne/a 
 

Declaro: 

- Que, en fer la matrícula, m’han informat dels trets específics de la formació DUAL i dels requisits addicionals que haig de 
tenir en compte com a alumne/a que s’hi matricula i accepto les condicions específiques de la formació DUAL. 

-  Que en funció del meu rendiment acadèmic i de la meva actitud, el centre educatiu pot condicionar la meva incorporació i 
continuïtat a l’empresa. 

- Que autoritzo el centre educatiu a facilitar les meves dades personals a l’empresa vinculada a la formació en DUAL i a 
intercanviar informació sobre la meva progressió dels aprenentatges. 

Signatura de l’alumne/a Signatura del pare, mare o representant de l’alumne/a (si és menor d’edat) 

Lloc i data 


