
                                             

                                                                   

ALUMNAT
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/normativa

contacte per correu electrònic: fp_dual@gva.es
contacte per telèfon: 961 923 313 – 961 923 334
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QUÈ ÉS L'FP DUAL?

El programa de Formació Professional Dual es caracteritza per un 
mètode d'aprenentatge que combina la formació que s'imparteix 
en els centres educatius, amb la formació més pràctica que reben 
les alumnes i els alumnes en les empreses.
Augmentant la col·laboració entre l'empresa i el centre educatiu, 
es milloren les competències professionals de l'alumnat i les 
oportunitats d'inserció en el món del treball.

AVANTATGES DE L’FP DUAL

Combinar teoria i pràctica al llarg del cicle formatiu en la 
modalitat d'FP Dual, per a “aprendre fent”.

Adequar la formació a la realitat i a les necessitats de les 
empreses i l'estructura econòmica de la localitat, zona, comarca, 
territori…

Millorar les capacitats i competències, tant personals com 
professionals.

Augmentar les expectatives d'inserció professional després 
d'obtindre un títol acadèmic de Formació Professional ja siga de 
Formació Professional Bàsica (FPB), Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
(CFGM) o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

Més hores de formació en empresa remunerades.

Possibilitat de compaginar els seus estudis amb el començament 
de la seua trajectòria professional.

Millorar l'adquisició de coneixements, destreses i habilitats 
tècniques, així com les competències transversals.

REQUISITS D'ACCÉS:
 
Tindre 16 anys i complir els requisits per a l'accés a qualsevol 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Cicle Formatiu de Grau Superior o 
Formació Professional Bàsica.

CARACTERÍSTIQUES DE LA FP DUAL

Més interacció amb les empreses per a crear sinergies i en 
conseqüència, incrementar i afavorir la inserció laboral de 
l'alumnat".

Compatibilitat entre l'horari en el centre educatiu i l'horari en 
l'empresa.

Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge o Beca per part de 
les empreses, amb alta i cotització en el Règim de Seguretat 
Social durant el període d'estada en l'empresa. 

Tutor i instructor responsables de l'alumnat: El centre educatiu 
designarà al tutor d'FP Dual i l'empresa designarà al seu 
instructor, de manera conjunta elaboraran el programa formatiu 
de l'alumnat segons el lloc formatiu de l'empresa i el projecte 
d'FP Dual del centre educatiu. Tots dos realitzaran el seguiment 
de l'alumnat i possibilitaran l'adquisició de les competències 
professionals i personals establides.

Procés guiat pel prospector o prospectora de zona.

Reconeixement de la formació en l'empresa: Certificació de la 
formació desenvolupada en l'empresa que emet el centre 
educatiu tenint en compte les aportacions i indicacions del tutor 
del centre educativa  i l'instructor/a de l'empresa, segons les 
competències professionals adquirides durant el procés de 
formació. 


