Modalitats de l’estada a l’empresa
1. Contracte per a la formació
i l’aprenentatge
Edat màxima 30 anys.
Mínim 1 any i màxim 3 anys.
Jornada. 40 h/setmana (inclou
la formació realitzada al centre,
mínim 25% de la jornada laboral el
1r any)
Bonificacions SS: 100% de les
quotes per empreses de menys
de 250 treballadors (75% per empreses més grans) sempre i quan
l’aprenent estigui inscrit com a demandant d’ocupació.
En cas de posterior contractació
indefinida, reduccions de fins a
1800 €/any durant 3 anys.
Retribucions segueixen la regulació del conveni col·lectiu d’empresa. Referència mínima SMI
2020: 900 €/mes.

2. FCT (Formació en Centres
de Treball)
Estada no remunerada. Entre 80
i 100 h per una 1a immersió a l’empresa.

3. Beca
Mínim 2 mesos i màxim de 10
dins d’un curs (possibilitat d’una
pròrroga)
Gratificació a acordar entre l’empresa i el titular del centre (igual
per a tots els alumnes del grup).
Referència mínima: Indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), proporcional al nombre d’hores efectivament realitzades, 537,87 €/mes en 2020.
L’empresa gestiona alta a la
Seguretat Social com a becari
(compte de cotització becaris) i
realitza la gratificació econòmica
a l’alumnat.
Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar, dades
de l’empresa, el centre i l’alumne
i les condicions de desenvolupament de l’estada, segons el model
establert per la DGFP i ERE.
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FP Dual

Un model propi i de futur
al costat de l’empresa

Quins en són els
objectius?

FP DUAL
Modalitat de formació en alternança
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 en
l’empresa.
Model de col·laboració que
recupera la figura de l’aprenent. Col·labora en la formació de l’alumnat, amb reconeixement acadèmic dels
aprenentatges.

AL CENTRE FORMATIU

Formació
teòrica-pràctica

Reconeixement acadèmic
dels aprenentatges assolits
per l’alumnat mitjançant:
el treball
el desenvolupament de la
beca
la formació impartida per
l’empresa
les activitats socials (voluntariat en entitats sense
ànim lucratiu)

A L’EMPRESA

Contracte per a
la formació i
l’aprenentatge o
beca

Reconeixement acadèmic

Millorar la formació
de l’aprenent
Fent-lo participar en les activitats
productives de l’empresa.
Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l’empresa.
Realitzant una estada de 900 a
1.000 hores d’activitat a l’empresa.

Contribuir a la millora dels
recursos humans de les empreses
Facilitant la selecció i la captació
de persones amb talent.
Adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.
Generant més vinculació entre
l’empresa i els centres de formació.

Beneficis per a
l’empresa?
Personal format en la cultura i processos de l’empresa.
Millora de la qualificació professional del personal.
Increment de la competitivitat de
l’empresa
Modernització de la figura de
l’aprenent.
Es facilita el relleu generacional.
Identificació i captació de talent.
Creació d’una pedrera d’aprenents.
Contribució a la política de responsabilitat social corporativa.
Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Organització FP Dual
1er CURS

2n CURS

1r i 2n TRIMESTRE, l’estudiant assisteix al
centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

1r, 2n i 3r TRIMESTRE,
estada de l’alumne al
centre educatiu i a l’empresa (beca o contracte
laboral).

3r TRIMESTRE, estada de l’alumne al centre
educatiu i a l’empresa per realitzar les FCT
(formació en centre de treball), entre 80 i 100
hores de pràctiques no remunerades, i un cop
finalitzades, juny/juliol s’inicia l’estada de
l’alumnat a l’empresa (beca o contracte laboral).

Com hi intervè l’empresa?
Procés d’aprenentatge prèviament
consensuat amb el centre, i que,
com a mínim, és un terç del total de
continguts del cicle objecte de la
formació dual, garanteix al voltant
de 970 hores d’estada de l’alumnat
a l’empresa, en qualitat de persona
treballadora o becada, amb tots els
drets i obligacions que això comporta per a les parts.
El centre educatiu i l’empresa pacten els continguts que l’alumnat
aprendrà al centre de treball ajustant-los a les necessitats i el perfil
del lloc de treball que ocuparà, mitjançant l’acord formatiu que també
fixa:
La modalitat de contractació triada.
L’horari, data d’incorporació i
períodes d’estada a l’empresa de
l’alumnat.

La persona designada com tutora per part de l’empresa.
La signatura d’un conveni, entre la
titularitat del centre i l’empresa, garanteix el compliment dels pactes i
acords fixats.
El seguiment de tot el procés corre
a càrrec dels tutors d’empresa i del
centre de formació professional,
prèviament designats i que han de
garantir el compliment de l’acord
formatiu signat entre l’empresa, el
centre educatiu i l’alumne/aprenent.

