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ACCÉS DELS  ALUMNES A LA FORMACIÓ EN 

ALTERNANÇA DUAL 

 
1. OBJECTE 

L’objectiu d’aquest procediment és descriure els requisits dels alumnes com a 
condició prèvia a la seva incorporació prèvia al procés d’alternança simple o amb 
formació dual .  

 Aquest fet, implica l’oportunitat de realitzar una estada remunerada a un empresa i, 
com a conseqüència, poder reconèixer acadèmicament, totalment o parcialment, 
algunes unitats formatives a partir dels aprenentatges assolits a l’empresa 
col·laboradora.  

Aquest protocol serà d’aplicació a l’alumnat del INS Joan Guinjoan i Gispert que 
vulgui optar a alguna plaça de formació professional dual d’estades de pràctiques en 
empreses.  

2. ABAST 
 
La formació en alternança amb formació dual s’ofereix a tots els alumnes matriculats 
en un cicle formatiu que, en finalitzar el segon trimestre del primer curs, sigui 
previsible que puguin promocionar de curs i compleixin els requisits especificats en 
aquest procediment. En aquest cas, cal que els convenis establerts amb les empreses o 
entitats assegurin el nombre de places suficients per a tots els alumnes del grup classe 
que, previsiblement, reuniran aquestes condicions.  

 
3. GUIES 

1. Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, i el reial decret 1529/2012, de 8 de 
novembre  d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de 
formació professional inicial.  

2. Documents per a l’organització i la gestió de centres. Formació professional 
dual. Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
3. Normes d’Organització i Funcionament del centre 

 

4.  EXECUCIÓ. 

4.1. Introducció. 

El centre, a través del tutor o tutora, informarà els alumnes dels criteris d’adjudicació  
de llocs d’activitat. L’adjudicació  de llocs d’activitat s’ a de dur a terme mitjançant un 
procés que tingui el major component formatiu possible.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6155/1249218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
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En aquest sentit, el centre assessorarà i formarà els alumnes, a través del professor o 
professora de formació i orientació laboral, o de la persona que designi el 
Coordinador de la FP del centre, en la confecció del seu currículum vitae, la carta de 
presentació i els processos de selecció de personal.  

L’Institut Joan Guinjoan col·laborarà amb les empreses o entitats signatàries dels 
convenis en l’organització de la distribució dels alumnes per participar en els 
processos de selecció dels candidats als diversos llocs d’estada oferts.  

Quan el procés d’adjudicació dels alumnes als llocs d’activitat en alternança  tingui 
com a condició la incorporació prèvia en la modalitat d'FCT, cal informar l’alumne 
que no podrà accedir a aquest procés en el cas de tenir aprovat o prèviament exempt 
el mòdul o crèdit de formació en centres de treball.  

Abans que l’alumne s’incorpori a l’empresa, se l’ a d’ aver format en la seguretat i 
prevenció de riscos laborals, necessaris per desenvolupar la seva activitat a l’empresa 
o entitat.  

 

4.2. Requisits de rendiment acadèmic.  
En funció del rendiment acadèmic de l’alumne i de la seva actitud, el centre pot 
condicionar la seva incorporació a l’empresa. 
 
4.3. Prevenció de riscos laborals.  
L’alumne, abans d’iniciar el període d’estada l’empresa,  a de rebre formació 
curricular sobre els coneixements, procediments i actituds que es considerin 
necessaris per facilitar‐ne l’experiència al món del treball, que  a d’incloure les 
normes bàsiques sobre prevenció de riscos laborals (UF2 Mòdul FOL).  

4.4. Selecció de l’alumnat. Primera fase. 
El tutor de l’alumne  i, si s’escau, l’equip docent corresponent, realitzaran la valoració 
de l’alumne tenint en compte el següents criteris: 
 
Criteris d’accés de l’alumnat a la Formació en Alternança DUAL 
 

1 Titulació Acadèmica Valoració Documentació acreditativa 

 Modalitat d’accés GM   

1.1 Per prova d’accés o CAM 1 Certificació acadèmica i/o títol o 
resguard d’abonament d’expedició. 1.2 Per PQPI/PFI 2 

1.3 Estar en possessió del graduat 
en ESO 

3 

1.4 Estar en possessió d’un altre 
CFGM 

4 

*Titulació acadèmica, es valorarà exclusivament la titulació de major valoració. Màxim 4 punts. 
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2 Estudis complementaris Valoració Documentació acreditativa 

 Coneixement qualsevol idioma   

2.1 Nivell bàsic A1 1 Certificació EOI o institució reconeguda a 
aquests efectes 2.2 Nivell bàsic A2 2 

2.3 Nivell Intermedi B1 3 

2.4 Nivell Avançat B2 4 

 

3 Perfil professional Valoració Documentació acreditativa 

 Experiència professional   

3.1 3 mesos a 2 anys en sector 
diferent 

1 Informe vida laboral i certificat 
d’activitats o contracte laboral 

3.2 + 2 anys en sector diferent 2 

3.3 3 mesos a 2 anys en el 
sector/activitat 

3 

3.4 + 2 anys en el sector/activitat 4 

 

4 Competències actitudinals Valoració Observacions 

 Assistència   

4.1 Assistència entre 80% i 90% 1  

4.2 Assistència per sobre 90% 2 

* Per sota del 80%, encara i justificat l’alumne perd el dret a la modalitat DUAL 

 

 Actituds    

4.3 En relació als companys: 
solidari, respectuós, sense 
conflictes aparents,...  

De 0 a 2 Valoració: 
  0 (a millorar) 
  1 (bastant bé)  
  2 (molt bé) 4.4 En relació al professorat: 

actitud positiva i constructiva, 
respectuós en les formes, ... 

De 0 a 2 

4.5 En relació a l'empresa: Té 
adquirides les competències 
actitudinals per desenvolupar-
se amb normalitat a l' empresa 

De 0 a 2 

4.6 Hàbits de Treball: Pren 
iniciativa, assumeix 
responsabilitats, sap treballar 
en equip, té predisposició 
envers l’aprenentatge (mostra 
interès, s’esforça, s’implica...) 

De 0 a 2  
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 Incidències   

4.7 Per un part d’incidència greu -1  

4.8 Per un part d’incidència molt 
greu 

-2 

* Més d’un part d’incidències, l’alumne per el 
dret a la modalitat DUAL 

 

*La valoració actitudinal es tindrà en compte de forma continua avaluació per avaluació. La 
puntuació es concretarà en Junta d’avaluació  pel  claustre implicat al cicle formatiu i quedarà 
constància al butlletí de notes de la segona avaluació. 

 

5 Rendiment acadèmic 
Valoraci

ó 
Observacions 

 Expedient acadèmic   

5.1 Nota mitja entre 5 i 6 1 És condició indispensable per accedir a l’FP 
DUAL que l’alumne aprovi totes Unitats 
formatives en la segona avaluació del 
primer curs escolar. 
Respecte a les UF no finalitzades al primer 
curs es tindrà en compte la nota 
orientativa. 

5.2 Nota mitja entre 6 i 7 2 

5.3 Nota mitja entre 7 i 9 3 

5.4 Nota superior a  9 4 

* Correspon a les notes de la 2a. Avaluació 
ponderades segons el nombre d’ ores de 
les Unitats formatives i Mòduls 
professionals 

 

 
4.5. Procés de selecció per l’empresa. Segona Fase.  
L’Institut Joan Guinjoan prèviament a l’assignació d’empreses disposarà de la següent 
informació, que pot ser determinant a la hora de seleccionar als candidats, si així ho 
decideix el claustre de professors amb el vistiplau del Coordinador de la FP:  
 

 Quines empreses han signat conveni. 

 Quantes places estan disposades a assumir.  

 Empreses amb conveni  per al contracte formatiu o la beca salari. 

 Mitjà  de transport.  

 Filtres i/o requeriments de l’empresa:  
 Idioma  

 Altres estudis 

 Proximitat geogràfica 

 Experiència professional 

 Domini d’alguna competència professional específica. 

 Edat 

 Sexe 

 Familiars a l’empresa 

 Discapacitat  

 Altres 
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L’assignació de l’alumne a l’empresa serà a proposta del centre, tot i que l’empresa 
pot determinar escollir entre diferents candidats. 
En tot cas, l’alumne realitzarà entrevista de treball amb el responsable d’empresa i 
portarà el currículum vitae i la carta de presentació. 
 
Al llarg d’aquest procés sorgeixen canvis, i inadequacions (alumnat sense empresa i 
empreses sense alumnes), tot això porta un treball d’administració i comporta un 
procés dinàmic i permanent al llarg del procés de selecció.  
 

4.6. Comunicació.  
     El tutor  del grup/classe comunicarà el resultat del procés de selecció a l’alumnat 

durant la tercera avaluació. 
 
4.7. Altres supòsits 

 En el supòsit que el nombre d’alumnes amb rendiment acadèmic positiu sigui 
insuficient per cobrir la demanda de les empreses amb què s’ a establert 
conveni, l’equip de professors que formen part de la junta d’avaluació del 
cicle decidirà els criteris d’assignació d’alumnat en relació a les unitats 
formatives suspeses. En tot cas, l’alumne  a d’ aver superat la UF2 de 
Prevenció de Riscos Laborals del Mòdul de FOL. 

 En cas de cessament o interrupció de l’estada en l’empresa  per causes 
d’aquesta,  i no sigui possible assignar a l’alumne una plaça formativa en una 
altra empresa o bé en aquells casos en què no sigui procedent el mencionat 
canvi, l’alumne tindrà assegurada la seva plaça en el règim ordinari en el 
mateix cicle formatiu i nivell que estigui cursant en Formació Professional 
Dual. 

 L’alumnat matriculat que tingui reconeixement acadèmic per convalidacions 
(per altres estudis cursats, per certificació del Servei de Reconeixement…), 
podrà optar a la modalitat Dual sempre que la càrrega horària reconeguda per 
convalidació no sigui superior al 10% de l’ orari lectiu. Les activitats 
formatives realitzades a les empreses per l’alumnat tindran caràcter 
presencial. 

 L’FCT forma part del projecte de Formació Professional DUAL. L’alumnat no 
podrà demanar exempció del mòdul professional de Formació en Centres de 
Treball en formació Professional dual doncs les pràctiques que l’alumnat 
realitza suposen un complement de les activitats formatives realitzades en la 
Formació Professional DUAL. 

 Segons la resolució ENS/1204/2012, les NOFC i la normativa interna de 
l’empresa, si  l’alumne no compleix  amb les seves obligacions i deures fixats 
per a l’estada,  l’equip docent del Cicle, basant-se en les evidencies aportades 
per les parts,  te potestat per rescindir el conveni de col·laboració en 
alternança DUAL sota les següents condicions: 
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- L’alumnat es reincorporarà al grup-classe amb efectes immediats. 

- Els resultats d’aprenentatge treballats pel grup classe fins a la reincorporació de 
l’alumne DUAL quedaran avaluats amb un suspens. 

- Les  ores cursades a l’empresa en modalitat DUAL no comptaran per al 
reconeixement d’ ores en la Formació Pràctica en Centres de Treball, essent aquesta 
qualificada amb un NO APTE. 

- En cap cas el centre es veu amb l’obligació de proporcionar una altra empresa a 
l’alumne, ni en modalitat DUAL ni en al mòdul de Formació en Centres de Treball 
(FCT). 

- L’equip docent valorarà, si escau, l’aplicació d’aquestes mesures en funció de les 
circumstàncies específiques de cada cas. 

 

 

 


