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Modalitat DUAL
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Què és la FP Dual?

La formació professional Dual fa referència a la modalitat d'ensenyament
professional que combina els processos d'ensenyament i aprenentatge a
l'empresa i al Institut.
Objectius FP Dual:
- Millorar la formació de l’alumnat i adequar-la a les necessitats reals de
l’empresa.
- Assolir part de les competències mitjançant l’avaluació de les activitats
desenvolupades a les empreses.
- Desenvolupament professional en un àmbit de treball real.

Que aporta la DUAL

Punts forts

- Millora la motivació de l’alumnat
- Permet conèixer la realitat laboral
- L’estudiant apren fent
- Millora la inserció laboral
- Permet innovar
metodològicament a l’ aula
- Comporta una petita compensació
econòmica

Cicle de TAPSD en DUAL

Primer curs mòduls no
dualitzats + 100h FCT
Títol
TAPSD IB
Segon curs mòduls
dualitzats+ mòdul dual.

Professor

Alumnes
Institut

Alumnes
Empreses

Primer curs 19/20
Només alumnat seleccionat i
que fan modalitat dual en
estada empresa

Setembre
2018

-

Tot el grup d’alumnat està a l’IB
Horari de 8.30 a 15h
Procés de Selecció d’alumnat que farà
estada en empresa(durant el mes d’abrilmaig)

Inici estada
empresa

FCT 100h

Formació en l’Institut

Maig
2019
-

juny
2019

Tot l’alumnat està al Centre de
treball (Domicilis o Institucions)
Horari matí o tarda en funció del
centre de treball
No remuneració econòmica

juliol
2020

Segon curs 19/20
Alumnat No estada empresa

Modul dual
IB

Formació en l’Institut

Setembre
2019

Modul dual
IB

FCT

març- abril
2020
-

Tot l’alumnat està a l’IB
Horari de dilluns a divendres 8.30 a 14h
Procés de Selecció d’alumnat que faran
estada en empresa en format dual
(durant el mes d’abril- maig)

-

juny
2020

Tots l’alumnat està en Centre de
treball (Domicilis o Institucions)
Horari matí o tarda en funció del
centre de treball
No remuneració econòmica

Segon curs 19/20
Alumnat estada empresa

Formació en l’Institut
Estada
empresa

Estada
empresa
Estada empresa
Setembre
2019

juny
2020
-

L’alumnat està a l’IB de
dimarts a dijous de 8.30 a
14h

-

-

Alumnat seleccionat està fent estada a
l’empresa 25h a la setmana en total, els dies
que també venen a l’Institut no poden fer
més de 8h entre hores de classe i hores a
l’empresa.
Horari empresa encara pendent de
concretar

Normativa
Alumnat que fa estada empresa

-

Estada empresa: s’inicia al juliol 2019 i finalitza juny
2020
Compromis d’arpofitament i finalitzacio de l’estada
amb totes les hores fetes
Que passa si es renuncia a l’estada en l’empresa un
cop iniciada:
- Octubre: (30% d’hores fetes) es convalida FCT i
l’alumne s’incorpora a l’Institut a fer el mòdul de
dual al centre
- Novembre a febrer: no es convalida FCT i una
comissió valorarà com s’incorpora al mòdul de
dual al centre
- A partir de febrer: S’ha de recuperar el mòdul de
dual en la convocatòria de recuperació

Proces de selecció
Alumnat que fa estada empresa

-

El tutor Informa de la FP

-

Complir els requisits necessaris per fer l’estada a
l’empresa.

-

La junta de professors defineix

la llista de

candidats
-

El tutor fa oferta de places als candidats

-

Encaix de

entre empreses i alumnat (horària,

geogràfica...).
-

Procés de selecció, si s’escau, propi a l’empresa

Criteris de selecció
Alumnat que fa estada empresa
-

Preferíblement majors de 18 anys

-

Tenir DNI o NIE

-

Estar al dia de les vacunacions: VHA i B, Triple Vírica, Tètanus.

-

Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

-

Tenir numero d’Afilicació a la Seguretat Social (NASS)

-

No tenir cap amonestació escrita ni cap expedient disciplinari obert.

-

Expedient acadèmic:
-

Tenir aprovada la MP11UF2 Prevenció de Riscos Laborals.

-

Tenir aprovada el MP9UF1 Habilitats socials i MP9UF2 Relacions amb l’equip de treball

-

Es valorarà la competència global de l’alumna/e en vers la professió. No cal tenir el
100% de la resta d’ UF’s cursades aprovades.

-

Valoració de les competencies personal i socials de l’alumne: actitud, aptituds.

-

La junta de professors/res decideix, a proposta del tutor acadèmic, l’alumnat candidat per la
formació dual.

-

Complir els requisits específics de les empreses en el cas que siguin requerits (majoria d’edat )

Barems de selecció
Alumnat que fa estada empresa
BAREM DE SELECCIÓ
Expedient acadèmic
30%

Actitud
30%

Nota del MP11UF2

10%

Resultats acadèmics de les Uf’s
avaluades a primer curs.
En aquesta mitja no es tindran en
compte les notes del MP11 UF2 i
del MP9

20%

Puntualitat i assistència
(hores assistides/ hores totals
fetes a primer curs)

10%

Graella d’HHSS *
20%
Dintre d’aquest graella es puntuaran
aspectes com: Responsabilitat
(lliurament de treballs, compromís
en activitas del aula i del centre)
Motivació (participació a les classes)
Implicació en les activitats fetes a
l’institut
Capacitats transversals o aptituds
40%

Nota MP9UF2

15%

Nota MP9UF1

15%

Drestesses en el
desenvolupament de la pràctica
professional ( Habilitats pràctiques
a l’aula,

10%

Documentació que cal lliurar

-Doc informatiu de la FP Dual
-Normativa de la FP Dual (recollir signada)
-Criteris de selecció de la FP Dual
-Document departament d’acceptació de matrícula per
guardar en l’expedient acadèmic de l’alumne (recollir
signat)

