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COM ES REALITZA LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL?

Formació en el centre educatiu. 
Es desenvolupen els programes formatius que tenen com a 
objectiu adquirir els coneixements i competències necessàries 
per a la qualificació de l'alumnat.

Formació pràctica en l'empresa. 
El programa formatiu de cada alumne/a que elabora el tutor 
d'FP Dual del centre educatiu inclou les competències 
professionals (que poden ser curriculars o addicionals), 
s'apliquen i desenvolupen de manera pràctica en l'àmbit laboral, 
sota la supervisió de l'instructor de l'empresa.

L'activitat formativa en el lloc de treball.
Es busca que l'alumnat acollit a la modalitat d'FP Dual adquirisca 
experiència professional i, per tant, domini de les competències 
en l'àmbit laboral.

QUINS BENEFICIS SUPOSA PER A LA SOCIETAT?

Reduir l'índex de desocupació i fomentar l'ocupabilitat de qualitat. 
Formar persones a través de la col·laboració amb les empreses 
millora les perspectives laborals de l'alumnat i crea una societat 
amb més oportunitats.

Empreses competitives. En millorar les competències professionals 
dels treballadors i treballadores, es possibilita el creixement de les 
empreses i la generació de noves ocupacions.

L'FP Dual i les empreses col·laboradores reforcen econòmicament 
i socialment la Comunitat Valenciana.

QUINS BENEFICIS SUPOSA PER A L'EMPRESA?

Formar part del procés de selecció. L'empresa podrà conéixer els 
perfils de l'alumnat seleccionat per a realitzar l'aprenentatge en 
aquesta i, triar les i els alumnes que s'ajusten més a la cultura 
empresarial. A més, tindrà el suport del centre de formació 
professional i de l'assessor o assessora prospector/a en la 
preselecció d'estudiants.

Permet a les empreses captar persones amb perfils professionals, 
adequats a les seues necessitats.

Així mateix, contribueix a trobar futurs empleats i empleades 
compromesos amb la cultura corporativa i amb habilitats i 
capacitats que milloren la seua productivitat.

Inversió de futur. La col·laboració o participació amb l'FP Dual 
repercuteix en l'empresa, ja que permet seleccionar personal 
altament qualificat. L'alumnat contractat es converteix en un 
actiu per a l'empresa, que genera riquesa i teixit social en 
l'entorn.

Responsabilitat social corporativa. La implicació de les empreses 
en l'FP Dual contribueix i potència la responsabilitat social 
corporativa.

Borsa de treball pròpia. L'empresa pot formar persones segons 
les seues necessitats. L'alumnat podrà especialitzar-se i 
impregnar-se de la cultura empresarial de l'empresa, adaptant-se 
perfectament a les tècniques i metodologies emprades.


