QUÈ ÉS LA FP DUAL?
La Formació Professional dual o FP dual és una modalitat de formació professional que es realitza
en alternança entre el centre educatiu i l'empresa.

Els seus principals objectius són:
•la col·laboració entre els centres formatius de FP i les empreses.
•Ajudar als alumnes a conèixer més de prop el sector en el que treballaran.
•Facilitar la futura incorporació al mercat de treball als joves.
•Millorar la qualificació professional dels joves.
Existeixen diferents modalitats:
•Formació exclusiva al centre educatiu.
•Formació amb participació de l'empresa.
•Formació a l'empresa autoritzada o acreditada i el centre de formació.
•Formació compartida entre el centre i l'empresa.
•Formació exclusiva a l'empresa.
Les característiques d'aquest tipus de formació són:
•Existeix un mínim d'un 33% d'hores de formació a l'empresa.
•La formació teòrica i la formació pràctica es realitzen en alternança.
•Hi ha una retribució econòmica i l'alta a la Seguretat Social.
•La duració dels estudis pot ser de 3 anys enlloc de 2 anys.
Aquest tipus de formació s'està impartint en diferents centres educatius i diferents empreses, cada formació té unes
característiques específiques i aquestes poden variar d'un programa a un altre.

INFORMACIÓ
Web del Departament d’Ensenyament: FES CLIK

A L’H ON ES POT CURSAR?
Diferents empreses i instituts de L’HOSPITALET ja han iniciat programes de FP Dual, el la
taula següent es pot veure l'oferta formativa d’FP DUAL pel curs 2016/2017 a la ciutat:

Nivell
Educ.

Família

Ensenyament / Cicle

Centre on s'imparteix

C.F.G.M.

Sanitat

Farmàcia i parafarmàcia

Institut Pedraforca

C.F.G.M.

Comerç i màrqueting

Activitats comercials

Institut Provençana

C.F.G.S.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Integració social

Institut Can Vilumara

C.F.G.S.

Informàtica i comunicacions

Desenvolupament d'aplicacions web (bioinformàtica)

Institut Provençana

C.F.G.S.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Educació infantil

Joan XXIII

C.F.G.S.

Informàtica i comunicacions

Desenvolupament d'aplicacions web

Joan XXIII

C.F.G.S.

Informàtica i comunicacions

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Joan XXIII

C.F.G.S.

Comerç i màrqueting

Gestió de vendes i espais comercials

Institut
Provençana

C.F.G.S.

Electricitat i electrònica

Sistemes electrotècnics i automatitzats

Xaloc

C.F.G.S.

Instal·lació i manteniment

Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Xaloc

C.F.G.S.

Electricitat i electrònica

Automatització i robòtica industrial

Xaloc

C.F.G.S.

Instal·lació i manteniment

Mecatrònica industrial

Xaloc

C.F.G.S.

Transport i manteniment de vehicles

Automoció

Institut Pedraforca

