
La Formació Professional Dual a Catalunya  

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació 

professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de 
formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. 

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. La flexibilitat 
organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre 
el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació. Es parteix d'un mínim del 
33% d'hores de formació a l'empresa. 

Centre i empresa designen els tutors que fa el seguiment dels alumnes aprenents, i 
que coordinen i 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 en modalitat de contracte o de beca, 
atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de 
formació. 

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

La formació dual té unes avantatges clares, per al centre són establir una major 
vinculació i co-responsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses 
en el procés formatiu dels alumnes. Per a l'empresa es recuperar el model 
d'aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el 
desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les 
seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial. I per a l'alumne 
compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o 
beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; 
adquirir experiència professional, i millorar l'ocupabilitat. 

La formació professional dual comença a concretar-se al Prat a partir de les 
experiències que desenvolupen els Instituts d'FP Illa dels Banyols i Ribera Baixa II 
amb diferents empreses de l'entorn. 
 
 
Institut Illa dels Banyols 
www.insilla.net 
 
 
Institut Ribera Baixa II 
www.iesriberabaixa.cat 
 
 
Centre de Promoció Econòmica 
www.economia.elprat.cat 
www.elprat.cat 
 
 
 
 


