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El sistema d’FP dual a Catalunya

● Un projecte d’FP dual és una col·laboració entre una empresa o organització i un centre educatiu

● L’alumne/a combina la formació al centre educatiu amb una activitat laboral-formativa a l’empresa

● Aquesta activitat a l’empresa és remunerada i té reconeixement acadèmic i laboral

● Es recupera la figura de l’aprenent

Definició



El sistema d’FP dual a Catalunya

● Programes de Formació i Inserció (PFI)
○ Nivell 1

○ 500h d’estada a l’empresa

● Cicles d’FP de Grau Mitjà (CFPM)
○ Nivell 2

○ 1000h d’estada a l’empresa

● Cicles d’FP de Grau Superior (CFPS)
○ Nivell 3

○ 1000h d’estada a l’empresa

En quins estudis s’aplica?

https://triaeducativa.gencat.cat/

https://agora.xtec.cat/fpdual/aprenent-alumne/on-fer-dual/

https://triaeducativa.gencat.cat/
https://agora.xtec.cat/fpdual/aprenent-alumne/on-fer-dual/
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Exemple

Estada dual 

(beca / contracte laboral)

900-1000h
FCT

0-100h
CFPS Disseny en Fabricació Mecànica

Currículum DUAL

CFPS Disseny en Fabricació Mecànica

Curriculum convencional

Formació en Centres de 

Treball (FCT)

383h

Formació al centre educatiu

1617h

Formació al centre educatiu

1320h

Total: 1000h

Total: 2320h

Total: 2000h



Prevenció de riscos 

laborals
FCT Estada dual

El sistema d’FP dual a Catalunya

Calendari típic (altres distribucions també són possibles)

1r

trimestre

2n

trimestre

3r

trimestre
Estiu

4t

trimestre

5è

trimestre

6è

trimestre

1r curs 2n curs

Setembre Juny

Des-

cans

● 30 dies / any dels quals...

● … 15 dies seguits no lectius
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Per què?

WIN

L’aprenent

● Desenvolupa les seves competències en un entorn laboral real

● Adquireix més experiència laboral i reconeguda (vida laboral)

● El reconeixement acadèmic de l’activitat a l’empresa facilita la 

combinació d’estudis amb l’estada dual 

L’empresa

● Identificació i captació de talent

● Incrementa la competitivitat en optimitzar la captació de talent

● Es participa de forma activa en el sistema educatiu

● Responsabilitat Social Corporativa contra l’atur

El centre educatiu

● Incrementa i millora la seva relació amb les empreses

● S’afavoreix l’intercanvi de coneixements entre centre i empresa

● Incrementa la satisfacció de l’alumnat

● Millora el procés d’ensenyament-aprenentatge
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Passos generals en un projecte d’FP dual

Conveni de 

col·laboració i 

homologació

Comissió de 

seguiment

nombre de 

vacants i llur

condicions

selecció

dels/les 

candidats/es

formació dels/les 

tutors/es 

d’empresa

Acord formatiu 

(empresa, 

centre, 

alumne/a)

Estada dual

coparticipació en el 

seguiment i avaluació

WIN

feedback

beneficis de l’FP dual
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Beca de l’empresa

● Remuneració inferior a la dels contractes

● Relació no laboral

● Retorn de la inversió a curt termini per a 

l’empresa

La forma en què es remunera l’aprenent. Dues opcions:

Contracte de treball

● Qualsevol tipus de contracte escaient

● Remuneració en funció del tipus de contracte

● Alguns amb avantatges fiscals

● Retorn de la inversió a llarg termini per a

l’empresa, sobretot si s’acaba fent indefinit a

l’aprenent

ROI
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Seguiment i avaluació de l’aprenent

Participants:

Cofinançament:

Responsable:

coparticipada

autoavaluació i presa de 

consciència del propi progrés

https://www.empresaiformacio.org/sBid
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Seguiment i avaluació de l’aprenent

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cambrabcn.bid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cambrabcn.bidempresa
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Evolució del programa

(*) Afectació pel SARS-CoV-2



Internacionalització del sistema d’FP dual

Presentació del programa

https://projectes.xtec.cat/mobilitatfp/
https://agora.xtec.cat/fpdual/
https://agora.xtec.cat/fpdual/internacional/


Internacionalització del sistema d’FP dual

Abast i interrelació amb altres programes

Estada dual (900-1000h)

[ beca / contracte laboral ]
FCT (0-100h)

Currículum DUAL típic

Formació al centre educatiu (1320h)

Internacionalització

Resolució ENS/1138/2014

(Sol·licitud d’autorització)

Resolució EDU/2085/2020

(Comunicació)



● Cal informar prèviament al Departament d’Educació (DGFPIERE) sobre:
○ El llistat nominal d’estudiants/es que participaran en l’experiència internacional

○ El nom de l’empresa i la localitat i país del lloc de pràctiques / treball

○ El període planificat per l’estada dual

● Es regeix, amb caràcter complementari, per les normes imperatives del lloc on s'ha de dur a terme

● Cal contractar una assegurança d’assistència en viatge

● El centre educatiu ha de garantir el seguiment, avaluació i qualificació de l’alumnat per part dels/les

tutors/es del centre educatiu i de l’empresa. La tutoria del centre educatiu serà telemàtica.

● El lloc de pràctiques / treball ha de ser homologat (hi ha un procediment a distància disponible)

● Si es preveuen reconeixements acadèmics cal seguir la Resolució ENS/1138/2014:
○ Cal obtenir autorització de la DGFPIERE abans d’iniciar el projecte

○ La sol·licitud ha d’incloure explícitament els procediments de seguiment, avaluació i qualificació de l’alumnat

Internacionalització del sistema d’FP dual

Qüestions normatives (Resolució EDU/2085/2020)



Internacionalització del sistema d’FP dual

● Diferents opcions en funció de les necessitats de l’empresa:

a) FP dual internacional completa a l’estranger

Totalitat de l’estada dual a l’estranger

a) FP dual internacional mixta

Part de l’estada dual a Catalunya i la resta a l’estranger

Organització del programa proposat



Internacionalització del sistema d’FP dual

● Es pot aprovar també:

○ Mobilitat internacional / sistema europeu ECVET

○ e-learning

Combinació amb formació en centres educatius estrangers i/o formació telemàtica



Internacionalització del sistema d’FP dual

1. Centre educatiu i empresa amb seus a l’estranger contacten i preparen un projecte de col·laboració

2. Centre i empresa formalitzen la proposta i ho comuniquen a la DGFPIERE.
▪ Per poder signar el conveni caldrà disposar d’un mecanisme de signatura electrónica reconegut

▪ Si l’empresa no existeix al qBID, caldrà sol·licitar-ne l’alta al Consell de Cambres a través del propi qBID

▪ Homologar el centre de treball per als estudis concrets associats

▪ Rebre la formació dels/les tutors/es d’empresa per part del centre educatiu

▪ Molt important garantir l’existencia d’una assegurança d’assistència en viatges

3. Si el projecte inclou FCT o altres activitats amb reconeixement acadèmic, caldrà seguir el procediment

de la Resolució ENS/1138/2014 

Per on comencem?



https://agora.xtec.cat/fpdual

gestiofpdual.educacio@gencat.cat 


