Amb l’objectiu de donar resposta a les
necessitats del mercat laboral, la formació
professional dual aposta per augmentar la
col·laboració entre els centres de formació
professional i les empreses, en el procés
formatiu dels alumnes.

Més informació i contacte

Actualment un nombre significatiu d’empreses
participen en el nou model de formació
professional dual, fent possible que els alumnes
puguin compatibilitzar la formació als centres
educatius amb la formació en entorns laborals
reals.

Al Portal de centres del Departament d’Ensenyament i al
Portal de centres d’altres titularitats trobareu els models de
documents necessaris per poder formalitzar un conveni de
col·laboració amb les empreses.

Per assegurar la competitivitat de les
empreses, cal disposar d’un capital humà
amb les competències i habilitats personals
i professionals necessàries per incorporar-se
al món laboral.
Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat
de formació revertirà, sens dubte, en la millora
de la productivitat i l’ocupació al nostre país.

Centres educatius
Si el vostre centre està interessat a implantar la formació
professional dual en col·laboració amb una empresa, podeu
posar-vos en contacte amb la coordinació de la formació
professional als territoris.

Empreses
Si esteu interessats a establir un conveni de col·laboració amb
un centre de formació professional que imparteixi cicles formatius
relacionats amb el sector de la vostra empresa, podeu posarvos en contacte directament amb el centre o obtenir més
informació al web del Departament d’Ensenyament
(www.gencat.cat/ensenyament) o bé adreçar-vos a:
Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226 (Barcelona).Tel. 934 006 900

· Serveis territorials del Departament d’Ensenyament
Barcelona Comarques: c. de Casp, 15 (Barcelona). Tel. 934 816 000
Baix Llobregat: av. Laureà Miró, 328 (Sant Feliu de Llobregat). Tel. 936 859 450
Vallès Occidental: av. del Marquès de Comillas, 67-69 (Sabadell). Tel. 937 484 455
Maresme-Vallès Oriental: c. Churruca, 90 (Mataró). Tel. 936 931 890
Catalunya Central: carretera de Vic, 175 (Manresa). Tel. 936 930 590
Girona: pl. de Pompeu Fabra, 1 (Girona). Tel. 872 975 000
Lleida: c. de la Pica d’Estats, 2 (Lleida). Tel. 973 279 999
Tarragona: c. de Sant Francesc, 7 (Tarragona). Tel. 977 251 440
Terres de l’Ebre: c. de la Providència, 5-9 (Tortosa). Tel. 977 448 711
Consorci d’Educació de Barcelona
Plaça Urquinaona, 6 (Barcelona). Tel. 935 511 000

La formació
professional
dual a
Catalunya

Aprèn treballant amb la nova modalitat
de formació professional dual
En col·laboració amb les empreses del sector:
· Formació i activitat a l’empresa amb beca o contracte
· Incorpora personal qualificat
· Formació a les instal·lacions de les empreses
· Seguiment coordinat amb el centre de formació

Una nova formació professional organitzada
des del centre educatiu:
· Formació amb certificació acadèmica
· Plans formatius compartits amb les empreses
· Seguiment individualitzat dels alumnes
· Centres de formació innovadors

Formació al centre docent i a l’empresa
L’alumne rep part de la formació en el centre de formació
professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats
formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat
organitzativa de la formació professional permet acordar,
mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta
distribució de la formació.
Centre i empresa designen els tutors que fan el seguiment
dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats
que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

Com es formalitza la col·laboració entre el centre
i l’empresa
El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels
centres models de conveni de col·laboració amb empreses
de diferents sectors.
Les empreses interessades a formalitzar una col·laboració
poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi
cicles formatius relacionats amb el sector.
El centre i l’empresa analitzen les oportunitats de formació
i preveuen l’organització de l’estada a l’empresa i les activitats
formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius
generals i les competències professionals del cicle formatiu.
Aquests acords entre el titular del centre i l’empresa es
recullen en un conveni.
Avantatges de la formació professional dual
Per al centre: establir una major vinculació i coresponsabilitat
entre el centre de formació professional i les empreses en
el procés formatiu dels alumnes.

Formació professional de qualitat amb molts
avantatges:
· Compaginar la formació al centre i en una empresa
del sector amb un contracte o beca
· Ràpid desenvolupament del potencial professional
dels alumnes
· Aprenentatges en situacions reals de treball
· Adquisició d’experiència professional i millora de
l’ocupabilitat

Estada de l’alumne a l’empresa
L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera,
l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptarse al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període,
s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca,
atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa
i el centre de formació.
Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a
desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació,
així com l’horari i el calendari.
El personal de l’empresa que tingui assignat alumnes podrà rebre
formació d’orientació pedagògica.

Per a l’empresa: recuperar el model d’aprenent garantint
una formació professional que millori la qualificació i el
desenvolupament personal dels joves; disposar de personal
qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus
processos i cultura empresarial.
Per a l’alumne: compaginar la formació al centre i en una
empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar
el potencial professional; aprendre en situacions reals de
treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

