Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, des de fa tres anys es va iniciar a l’escola la modalitat de Formació Professional
Dual que impulsa el Departament d’Ensenyament. Dins de la nostra implicació i compromís amb la
qualitat de la formació i de la relació amb el gran nombre d’empreses amb les que col·laborem,
creiem interessant informar dels aspectes generals d’aquesta modalitat.
Objectius FP Dual:
 Millorar la formació dels alumnes 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.
Característiques:
 Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits a l’empresa.
 L’estada a l’empresa té una duració aproximada de 1000 hores.
 L’alumne té una beca o un contracte.
Organització:

Inici de l’alternança (DUAL): inici de beca o

1er curs GM

contracte



FCT (Formació en Centres de Treball)





Duració: 80-100 hores (aprox.)



Horari empresa: tarda



Horari escola: matí (de 8 a 13:30h)



Període: 3r trimestre (març-abril-maig)



Horari escolar: 8h-11:30h



Remuneració: NO



Estada empresa: sortida del centre a les 11:30h (màx.

Període i horari:


Finals de 1r curs GM (juny-juliol) : es poden
realitzar fins 8 h/diàries.



2on curs GM: des de setembre fins 1 de juny.

5 hores/dia).


Remuneració: SI (S.M.I. o I.P.R.E.M)



Duració: fins finalitzar les 1000 hores aprox.

Criteris d’accés:
 Rendiment acadèmic (especificat pel Departament d’Ensenyament).
 Actitud (especificat pel Departament d’Ensenyament).
Procés de selecció:
 Informació general del tutors als alumnes sobre les característiques de la FP Dual.
 Sessions de seguiment del professorat per definir la llista de candidats segons criteris del
Departament, consensuats per la junta d’avaluació.
 El professor i tutor de pràctiques de cada departament ofereix el nombre de places segons
la demanda d’empreses interessades i que compleixen els requisits.
 Encaix de disponibilitats i perfil entre empreses i alumnes (horària, geogràfica...).
 Procés de selecció, si es cau, propi a l’empresa (entrevistes, període de proves en FCT).
Implicacions:
 Càrrega horària formativa complerta entre l’assistència a Salesians Sarrià i a la empresa.
 Compromís de seguiment, desenvolupament i finalització de la formació en la estada a
l’empresa.
 Planificació de futur (inserció laboral, continuació de la formació a GS, preparació per la
prova d’accés, etc.)

NOTA: Els alumnes que no realitzen l’estada a l’empresa (formació Dual), desenvolupen el
mòdul dual (M20) a l’escola, en horari (2on curs) de 11:30h a 13:30h; tanmateix realitzen la
formació en centres de treball (FCT).

Esperant que la informació sigui el més adequada possible, rebin una cordial salutació.

Miguel Angel Buendia Vas
Coordinador FP Dual

