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Nota informativa de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial referida a l’alumnat dels ensenyaments 
professionalitzadors que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa 
per causa preventiva relacionada amb el COVID19 durant el curs escolar 2019-20. 
 
 
En relació amb la Formació en Centres de Treball (FCT). 
 
D’acord amb les darreres mesures de prevenció i contenció comunicades pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es preveu el “tancament a partir 
del 13 de març de totes les escoles, instituts i universitats de Catalunya”, per la qual cosa 
la Formació en Centres de Treball (FCT) que realitza l’alumnat dels diferents nivells i 
estudis professionalitzadors  queda, igualment i de manera provisional, en suspens. 
 
Per tal d’abordar aquesta situació i atès que es tracta d’un “acord formatiu” establert entre 
les empreses i els centres docents, la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial establirà, per aquells estudiants que no puguin 
posposar i finalitzar l’estada a l’empresa completament abans de la junta d’avaluació de 
final del curs, una solució extraordinària per resoldre aquesta situació que es comunicarà 
en el seu moment. 
 
 
En relació amb les estades a l’empresa en la modalitat dual. 
 
En aquesta modalitat formativa, es tracta d’un vincle laboral entre l’alumnat i les 
empreses, per aquest motiu les empreses i l’autoritat laboral competent determinaran, en 
cada cas, quines són les instruccions que ha de seguir específicament l’alumnat-aprenent 
per a cada lloc i centre de treball. 
 
El Departament d’Educació garanteix mitjançant els instruments idonis que disposa en la 
situació actual, el seguiment educatiu de l’alumnat-aprenent que cursa l’FP en la 
modalitat dual.  
 
 
 
El director general de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
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