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Dades de la Generalitat de Catalunya per aquest nou curs:
S’ha iniciat amb un total de 1.560.468 alumnes dels diferents ensenyaments, incloent
també les persones adultes i la modalitat a distància.
Això suposa un creixement de 12.796 alumnes respecte el curs anterior.
Si ens centrem només en l'FP, hi ha matriculats un total de 138.606 alumnes. Entre el
2007 i el 2015, la matrícula en formació professional inicial s’ha incrementat un
80%.

Altres dades importants del curs 15/16:
Consolidació de l’FP dual:
5.075 alumnes, 1.015 empreses i 152
centres implicats.
Arran d’una enquesta duta a terme als
centres que participen en la modalitat dual,
aquests han afirmat que preveuen que el
76,55% dels alumnes graduats es quedaran
a treballar l’empresa on han fet les
pràctiques. Resultat que hem de tenir en
compte a l'hora d'escollir la modalitat del
cicle de formació professional que volem
iniciar.

Formació Professional Dual

La formació professional en alternança i dual: aprendre treballant, treballar aprenent
Sovint se l'anomena "l'FP alemanya". En l'FP dual, l'alumne combina la formació que
rep al seu centre educatiu amb un període de formació remunerat en una empresa,
que es formalitza per mitjà d'un contracte laboral o d'una beca. El temps que l'alumne
passa a l'empresa es compta com a lectiu, de manera que forma part del nombre d'hores
de les que consta el cicle.
La idea és que les empreses puguin formar futurs professionals a mida de les seves
necessitats, recuperant així la figura de l'aprenent, i que els estudiants, a banda de rebre
una retribució mentre es formen a l'empresa (a canvi de la seva contribució productiva),
acabin treballant-hi en finalitzar el seus estudis.

A Catalunya:
Alternança dual als CFGM:
Alternança dual als CFGS:
L'imparteixen 91centres educatius en 133 cicles.
L'imparteixen 109 centres educatius en
La família professional d'Instal·lació i
216 cicles.
manteniment és la família professional on hi
Les famílies professionals on trobem més
ha més cicles, seguida de Transport i
cicles en la modalitat en alternança són:
manteniment de vehicles, Comerç i
Informàtica i comunicacions, Adminismàrqueting, Administració i gestió i Serveis
tració i gestió, Comerç i màrqueting,
socioculturals i a la comunitat.
Electricitat i electrònica i Serveis
Es poden cursar en 54 ciutats d'arreu de
socioculturals i a la comunitat.
Catalunya.
Es poden cursar en 59 ciutats catalanes.

Com funciona

!

L'empresa i el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent farà durant
la seva estada. L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa
i el centre educatiu.

Beneficis
L'FP dual té molts beneficis per a les empreses (per exemple, tenir personal qualificat i
format en la cultura de l'empresa), per als centres de formació (per exemple, tenir més i
millor contacte amb les empreses) i pels estudiants.
Per als Estudiants
Millorar el currículum professional.
Desenvolupar les competències professionals
en un entorn laboral real: fer les pràctiques
en un lloc de treball real.
Afavorir la incorporació al món laboral com
a aprenent qualificat.
Reconèixer el valor que aporta l’estudiant
per l’activitat desenvolupada a l’empresa.

Retribució
És un dels aspectes fonamentals de l'FP dual.
No hi ha una retribució fixa, sinó que s'acorda en cada cas, segons la normativa.
La referència és el Sou Mínim Interprofessional (648,60 euros), del qual es rep la part
proporcional al nombre d'hores treballades.
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