NORMATIVA INTERNA PER FP DUAL

Criteris per a la selecció d’alumnes per la formació FP Dual:


Actitud positiva i d’implicació envers el cicle formatiu.



No tenir cap carta d’avís, comissió de convivència o expedient.



Valoració del seu rendiment acadèmic:
o

Valorar la preparació de l’alumne per a realitzar la formació en estada a l’empresa
(no cal tenir el 100% de UF’s aprovades).



Valoració de la situació personal de l’alumne (familiar, econòmic...).



La junta de professors decideix, a proposta del tutor acadèmic, els alumnes proposats
per la formació dual.

Formació FP Dual:


L’alumne iniciarà l’estada en l’empresa amb conveni FCT (sense remuneració), com a
màxim 100 hores, com a període de proves.



Seguidament comença la relació laboral/acadèmica en alternança, mitjançant beca o
contracte, i amb ell el compromís d’aprofitament, seguiment i finalització de l’estada a
l’empresa.



Fins el moment d’haver realitzat el 30% de les hores d’estada a la empresa en format
dual; o les hores corresponents al mòdul FCT contemplades al cicle formatiu,
s’acceptarà una finalització anticipada de la formació dual. L’alumne

tornarà

immediatament al mòdul dual i realitzarà un treball amb els RA’s i CA’s corresponents al
que s’hagi desenvolupat des de setembre fins el moment. En aquest cas tindria el mòdul
de FCT aprovat/convalidat, sempre que la valoració per part de l’empresa i la junta de
professors sigui positiva.



Una vegada superat aquest temps, qualsevol cas serà avaluat per una comissió
formada pel tutor de FCT, el cap de departament i el coordinador de FP dual;
analitzant els motius (externs i/o interns) presentats per alguna de les parts implicades. Si
aquesta no troba raonaments justificats, l’alumne tornarà al mòdul dual i acabarà a la
següent convocatòria per tal de recuperar les tasques realitzades des de setembre fins al
moment, no obtindrà el reconeixement de les hores realitzades per convalidar el mòdul
FCT.



Per obtenir el títol del cicle, havent superat el mòdul dual, s’ha de completar les hores de
formació a l’empresa.

Jo ............................................................................ declaro haver llegit i entès el document i signo
acceptant les condicions i els punts que s’expliquen.

Signatura pare, mare o tutor/a legal

Signatura alumne/a

Moltes gràcies

Miguel Angel Buendia Vas
Coordinador FP Dual

