Formació professional en alternança i dual
Què es la FP en alternança i dual?
És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina
la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa
S’estableix una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i
les empreses, en el procés formatiu del jovent.

Avantatges de la formació professional dual
•

Adequar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional a les necessitats
de les empreses.

•

Compaginar la formació al centre educatiu i en una empresa del sector amb un contracte o
beca.

•

Desenvolupar el potencial professional en un entorn real.

•

Aprendre en situacions reals de treball.

•

Adquirir experiència professional.

•

Millorar l'ocupabilitat en afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.

Com funciona?
•

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.

•

El centre i l’empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents, que
coordinen i que avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

•

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa. En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada regulada per un contracte laboral (generalment en modalitat de formació) o d‘una beca formativa.

•

Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per a
completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

FP DUAL a Barcelona ciutat
Actualment un nombre significatiu d’empreses i entitats, centres de formació –públics, concertats i privats- participen en el nou model de formació professional en alternança i dual, fent
possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals en l’àmbit dels perfils professionals (PFI i cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior) de la majoria de famílies professionals que s’ofereixen a la ciutat
de Barcelona.

.... més de 1.000 alumnes, de totes les etapes de la formació professional (PFI, graus mitjà i superior) de quasi 40 centres educatius
de formació professional (públics,
concertats i privats) ... en més de
150 empreses i entitats!!!
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