
Aquest model permet la participació de forma 
molt activa de les empreses en el procés 
formatiu de l’alumnat a les seves instal·lacions. 
L’estada de l’estudiant és en qualitat de 
treballador, amb tots els drets i obligacions 
que això comporta per a tothom. 
Existeixen diferents modalitats de vinculació 
que donen cobertura legal a l’estada de 
l’alumnat a l’empresa.

  El talent que la teva 
 empresa necessita, 
el tens aquí_

Creatius 

Qualificats

Tecnològics 

Com intervé l’empresa?

Unió Europea
Fons Social Europeu
L’FSE invirteix en el teu futur

Torrent del Batlle, 10
08225 Terrassa
Tel. 93 780 75 17
Fax 93 780 73 66 
a8034059@xtec.net
fpdual@copernic.cat 

www.copernic.cat

  @nicolaucopernic
 @institut-nicolau-copèrnic
 @copernicTV

Més informació de l’FP Dual: 
agora.xtec.cat/fpdual 



· Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes. 

· Cicle Formatiu de Grau Superior de Administració 
de Sistemes Informàtics i Xarxes . 

· Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

· Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Desenvolupament d’Aplicacions Web.

*Bonficacions SS: A consultar

· Incorporació de la figura de l’aprenent a l’empresa.
· Adequació dels coneixements de l’alumnat a les 

necessitats de l’empresa.
· Augment de les competències del treballador 

contractat. 
· Augment del rendiment laboral del futur empleat. 
· Increment de la competitivitat de l’empresa. 
· Participació en la responsabilitat social corporativa. 
· Participació activa en la formació dels nous 

treballadors. 
· Obtenció de mà d’obra qualificada a costos assumibles. 
· Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat 

Social. 

 Connecta amb 
el futur de la 
teva empresa_

per a l’empresa?

La formació dual combina l’experiència en 
una empresa amb l’aprenentatge acadèmic. 
A Catalunya es vol impulsar aquest model
educatiu que apropa empresa i escola.
L’objectiu és cobrir les necessitats de les 
empreses  del mercat laboral garantint la 
formació rebuda per l’alumnat.

Mitjançant un marc de col·laboració, s’estableix 
un acord entre l’empresa i el centre educatiu per 
tal que el jove hi realitzi part de la seva formació 
pràctica. 
En aquest conveni s’acorden les tasques que 
l’aprenent desenvoluparà durant l’estada. 
El seguiment i la valoració de l’estudiant es fa 
de forma conjunta entre el centre i l’empresa. 
Aquesta assigna una persona que es reunirà 
periòdicament amb un docent amb l’objectiu 
de valorar el pla d’activitats establertes. 
Les hores totals d’estada a l’empresa són 
1.000 hores.

Els nostres cicles

Quin és el benefici 

de l’alumne a l’empresa
Modalitats d’estada

Com funciona?

Relació Durada Calendari Retribucions Seguretat 
Social

Fase

FCT 
Període de 
prova en 
pràctiques

Fins a 100 
hores (20h 
setmanals) 

A finals del 
1er curs 
(maig/juny) 

No remune-
rades

Sense alta
a la SS 
(asseguranç
a escolar) 

1ª fase: 
Integració

Opció 1 
BECA 

Contracte 
a temps 
parcial amb 
vinculació 
formativa* 

Mínim 2 
mesos i 
màxim de 
10 dins 
d’un curs 
(possibilitat 
d’una 
pròrroga) 

Mínim 1 
any i 
màxim 3 
anys.
40 h/ 
setmana

Temporal o 
indefinida. 
La jornada 
no haurà de 
ser superior 
al 50% de la 
que corres-
pongui a un 
treballador 
a temps 
complert

Mínim 
segons SMI. 
GM 50%, 
GS, a partir 
de 60%

Segons 
normativa o 
conveni de 
l’empresa 

Segons SMI 

Alta a la SS 
com a becari 
i realitza la 
compensa-
ció econòmi
ca a l’alum-
nat

Alta a la SS 
com a 
treballador 

Alta a la SS 
com a 
treballador 
parcial

A partir 
del final de 
la 1a fase i 
durant el 
segon any

2ª fase: 
Consolidació 
(només si 
se supera 
satisfactò-
riament la 
1a fase) 

Opció 2 
Contracte 
Formació*

Què és l’FP Dual?


