LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
DEL SISTEMA EDUCATIU
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

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 als centres educatius, amb la formació més pràctica
que reben els alumnes en les empreses.
Augmentant la col∙laboració entre l'empresa i el centre educatiu
es milloren les competències laborals de l'alumnat i les
oportunitats d'inserció al món del treball

Avantatges de l’FP Dual
• Combinar teoria i pràctica al llarg del Cicle de FP dual, per
“aprendre fent”.
• Adequar la formació a la realitat i a les necessitats de les
empreses.
• Millorar les capacitats i competències, tant personals com a
professionals.
• Augmentar les expectatives d'inserció professional després
d'obtenir un títol acadèmic.

Característiques de l’FP Dual
• Més contacte amb les empreses per incrementar la inserció
laboral.
• Compatibilitat entre l'horari al centre educatiu i l'horari en
l'empresa.
• Possibilitat de contracte de formació o beca per part de les
empreses, amb alta en el règim de Seguretat Social durant el
període d'estada en ella.
• Tutor i instructor responsables de l'alumnat: l'empresa
designarà el seu instructor i el centre de FP dual designarà al
tutor per al seguiment del programa.
• Reconeixement de la formació en l'empresa: la validació de la
formació desenvolupada per l'empresa serà realitzada pel
professorat del centre educatiu que participa en el projecte,
tenint en compte les aportacions dels instructors de l'empresa i
els treballs realitzats per les alumnes i els alumnes.
• Requisits d'accés: tenir 16 anys i complir els requisits per a
l'accés a qualsevol cicle formatiu bàsic, mitjà o superior.

Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre pel qual es desenvolupa el contracte per
a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional
dual. (BOE Núm. 270 del 09/11/2012)
Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació
Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 7048
del 18/06/2013)
Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la
qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional dual
del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 7194 del 17/01/2014)

http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/inicio

Centres Educatius:
Equips directius, professorat i tutors de FP dual, estudiants.

Empreses:
Responsables d'empreses i instructors, organitzacions empresarials i
sectorials.

Administració en general:
Cambres de comerç, organitzacions sindicals, i administració educativa en
general.

Cóm? Mitjançant Annex I

Quan?
ORDRE 2/2014, de 13 de gener
Article 4. Sol∙licituds d'autorització del projecte de Formació
Professional dual: termini i lloc de presentació
Termini ordinari ‐ finalitzarà el 31 de gener per a aquells projectes
que pretenguen dur‐se a terme en el curs acadèmic següent. La
notificació d'aquesta aprovació als centres educatius es realitzarà
abans del 30 d'abril
Termini excepcional ‐ finalitzarà el 30 d'abril. La notificació d'aquesta
aprovació als centres educatius es realitzarà abans del juliol.
APARTADO C) DOCUMENTACION A APORTAR
Doc.2 Quadre horari del cicle en FP Dual
Doc.3 Calendari anual centre i empresa
Doc.4 Horari del cicle al centre educatiu
Doc.5 Programa de formació dels mòduls en Dual
A més, s'aportarà un llistat d'empreses compromeses a col∙laborar.

DOCUMENT 2 (QUADRE HORARI DEL CICLE EN FP DUAL)

REIAL DECRET 1529/2012, DE 8 DE NOVEMBRE
Article 30. Programa de formació.
«2. S'establirà un mínim del 33% de les hores de formació establertes en el títol amb participació de
l'empresa. Aquest percentatge podrà ampliar‐se en funció de les característiques de cada mòdul
professional i de l'empresa participant.»

DECRET 74/2013, de 14 de juny
Article 13. Currículum de la Formació Professional Dual
«3. Tal com s'estableix a l'apartat 2 de l'Article 30, el títol III del Reial decret 1529/2012, de 8
novembre, al programa de formació s'establirà un mínim del 33 % de les hores de formació establertes
en el títol amb participació de l'empresa. Aquest percentatge podrà ampliar‐se fins a un 50 % en
funció de les característiques de cada mòdul professional i de l'empresa participant.»

DOCUMENT 3 (CALENDARI ANUAL CENTRE I EMPRESA)

DOCUMENT 4 (HORARI DEL CICLE AL CENTRE EDUCATIU)
IMPORTANT:
Document 3 (calendari) i Document 4 (horari del cicle) hauran de ser
COMPATIBLES.
Per poder programar les hores de pràctiques formatives en l’empresa,
s’haurà de tenir en compte l’horari de l’alumnat en el centre educatiu.
Quan es tracten d’hores addicionals al cicle formatiu (la durada del cicle
és major a 2000 hores), les pràctiques es faran fora de l’horari del
alumnat al centre educatiu.
Per contra, quan es tracte de pràctiques formatives on part de les hores
del o dels mòduls dualitzats es fan a l’empresa, sempre respectant les
hores mínimes del RD del títol del cicle al centre educatiu, l’alumnat de
dual farà les seues pràctiques formatives coincidint amb la franja horària
en que està impartint‐se en el centre educatiu el/els mòdul/s en dual,
(les hores del cicle seran 2000 hores).

DOCUMENT 5 (PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS MÒDULS EN DUAL)

1.‐Continguts / 2.‐Metodologia /3.‐ Coordinació / 4.‐ Temporalització / 5.‐ Distribució de continguts / 6.‐Activitats 7.‐ Avaluació
8.‐ Activitats de recuperació / 9.‐ Recursos didàctics / 10.‐Adaptació del lloc formatiu

2º.‐GESTIÓ DEL CONVENI D’FP DUAL AMB EMPRESES PRIVADES I
ENS LOCALS PER PART DEL CENTRE EDUCATIU
PRIMER. ‐ El Centre Educatiu remetrà per correu electrònic a la direcció fp_dual@gva.es:
1º.‐ El model de conveni de col∙laboració emplenat que haurà de descarregar‐se de la web d’FP
dual i enviar‐se en format modificable.
2º.‐ Còpia Compulsada escanejada de l'Annex IV.
3º.‐ Segons siga la seua Personalitat Jurídica, haurà d'adjuntar Còpia Compulsada Escanejada
• Persona Física. ‐
Còpia del N.I.F.

• Societat Mercantil. ‐
Còpia del N.I.F.
Escriptura de Constitució
Número d’Inscripció (o última modificació).

• Cooperatives i altres agrupacions. ‐
Estatuts i número d’inscripció en el Registre
Representant Legal. ‐
Còpia del N.I.F.
Poders.

• Entitats locals. ‐
Annex IV. (firmat).
Certificació de la corporació local de l’aprovació del Conveni.

SEGON. ‐ Una vegada informat favorablement per Serveis Jurídics i pel Registre de Convenis, es notificarà als
centres.
Que remetran per missatgeria a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de
Règim Especial, (Avinguda Campanar, número 32, Edifici Mezquita 46015, València) la següent
documentació:
• Conveni de col∙laboració.
3 originals, firmats en tots els seus fulls al marginal esquerre, llevat de la pàgina 7/8 que es
firmarà en el lloc indicat.
• Còpia compulsada de la documentació de la empresa que es va aportar anteriorment.
• Annex IV. (1 original per centre de treball).
• Programa de formació: Per cada alumne/a i lloc formatiu s’enviaran els Documents 1, 2, 3, 4 i 5.
Amb tota esta documentació es procedirà a la firma del conveni per part de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport i, una vegada firmat, s’enviarà un original a la empresa i una copia
escanejada per correu electrònic al centre educatiu.

El centre educatiu envia per e‐mail la documentació
de l’empresa escanejada a la D.G. d’FP

S’inicia la tramitació prèvia d’un bloc de
convenis. Emetem nota interna a Sotssecretària

Sotssecretària procedeix a l’alta del conveni i sol∙licita:

Informe a Registre de Convenis

Informe a l’Advocacia

S'envia un original del conveni signat a l'empresa
per missatgeria i una còpia escanejada al centre
educatiu. A partir de la data de signatura,
l’alumnat ja pot començar les seues pràctiques
formatives en l'empresa

Remissió informe del Registre de convenis i informe jurídic de
l’Advocacia amb vistiplau si tota la documentació de l’empresa
es correcta i està completa

S’envia conveni emplenat al centre
educatiu per a que ho signe l’empresa

El centre remet conveni firmat per l’empresa per a
la signatura del Conseller d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport

El centre educatiu, per cada alumne/a seleccionat/ada aplicant la baremació,
enviarà a la D.G. d’FPiERE i a la Inspecció Educativa el programa de formació,
format pels documents següents:
• Doc.1.‐ Dades bàsiques per al programa de formació (veure document)
• Doc.2.‐ Quadre horari del cicle en FP Dual (mateix document del projecte)
• Doc.3.‐ Calendari anual centre i empresa (mateix document del projecte,
actualitzat si
es necessari)
• Doc.4.‐ Horari del cicle al centre educatiu (mateix document del projecte)
• Doc.5.‐ Programa de formació dels mòduls en Dual (mateix document del
projecte)

A la Inspecció Educativa, a més, se li enviarà l’Annex XII: Conformitat de
l’alumnat per a cursar FP Dual i vinculació amb l’empresa col∙laboradora.

DOCUMENT 1. DADES BÀSIQUES PER AL PROGRAMA DE FORMACIÓ

DECRET 74/2013
Article 8. Requisits de les empreses participants
1. «...centres de treball ubicats a la Comunitat Valenciana.»
2. «...disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc o llocs de treball que haja de desenrotllar l’alumnat...»
3. « Els centres de treball han de permetre que es desenvolupe i garantisca el programa de formació de l’alumnat...»
4. « Les empreses hauran d’estar al corrent de la Seguretat Social i dels tributs corresponents, tant nacionals com
autonòmics.»
5. «Les empreses que participen es comprometran a mantindre el nombre de treballadors i treballadores de la seua
plantilla del departament en què l’alumne o alumna realitze la seua formació pràctica. L’esmentat compromís pretén
evitar la possibilitat d’amortitzar llocs de treball com a conseqüència de la incorporació d’alumnes ...»

Article 19. Nombre màxim de llocs formatius per empresa
Tota empresa que participe en la Formació Professional Dual haurà d’oferir almenys un lloc formatiu amb independència
del nombre de treballadors i treballadores amb què compte, sempre que tinga com a mínim un treballador o treballadora
contractat que preste els seus servicis en el mateix centre de treball on estiga el lloc formatiu. Per a oferir més llocs
formatius de manera simultània serà necessari mantindre la relació d’un lloc formatiu per cada tres treballadors o
treballadores, sense que el nombre de llocs formatius oferits de manera simultània d’una determinada categoria, funcions
o perfil siga superior al dels treballadorsi treballadores del centre de treball de la mateixa categoria, funcions o perfil..

ORDRE 2/2014
Article 12. Idoneïtat de les empreses
1. Les empreses que sol∙liciten col∙laborar amb els centres educatius en la implantació de la Formació Professional dual hauran
d’acreditar que complixen els requisits establits en el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació
Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
2. L’empresa acreditarà el compliment d’estos requisits per almenys un dels mitjans següents:
a) Informe realitzat per organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.
b) Certificat emés pel Consell de Cambres o Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
c) Declaració responsable que acredite que es compleixen els requisits establits en els articles 8 i 14 del Decret 74/2013,
de 14 de juny, segons el model oficial que figura com a annex IV a la present orde.

DECRET 74/2013
Article 14. Requisits del instructor o instructora de la empresa
1.« Els instructors o instructores formaran part de la plantilla de l’empresa...»
Els instructors o instructores designats per l’empresa hauran de reunir almenys un dels requisits següents, pel que fa
a la seua formació i experiència:
a) Tres anys d’experiència professional no docent en llocs de treball relacionats directament amb els
continguts del cicle formatiu.
b) Posseir una titulació igual o superior al cicle formatiu que està cursant l’alumne i alumna de Formació
Professional.
2. Reglamentàriament, podran establir‐se condicions addicionals que hauran de complir els instructors i instructores
de les empreses en relació amb la formació didàctica i l’acreditació oficial de la competència vinculada als continguts
del cicle formatiu.

ORDEN 2/2014
Article 18. Formació didàctica de l’instructor o instructora de l’empresa col∙laboradora en la Formació Professional
dual
Les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, organitzacions empresarials i sindicals, així com els centres
de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana, podran organitzar cursos específics per a formar en els
aspectes didàctics els instructors en el desenrotllament de les seues funcions en les empreses. La formació serà objecte d’acreditació
per mitjà de certificat oficial expedit per l’organisme que la impartisca.

Article 28. Funcions de l’instructor o instructora de l’empresa
Són funcions de l’instructor o instructora de l’empresa quant a la realització dels mòduls impartits en Formació Professional dual en
l’empresa les següents:
1. Formar l’alumnat a càrrec seu durant el període en què realitze les activitats formatives en l’empresa d’acord amb el projecte de
Formació Professional dual aprovat.
2. Coordinar‐se amb el tutor o tutora de Formació Professional dual del grup del cicle formatiu en els aspectes següents:
a) Informar el tutor o tutora de Formació Professional dual del grup del cicle formatiu del desenrotllament de les activitats
formatives realitzades per part de l’alumnat.
b) Informar el tutor o tutora de Formació Professional dual del grup del cicle formatiu en aquells casos en què l’alumnat
incórrega en comportaments inapropiats, faltes d’assistència i/o retards no justificats o baix rendiment injustificat, perquè este
adopte les mesures oportunes

Títol: Curs de formació pedagògica i didàctica per a instructors i instructores d’empresa
Duració: 20 hores
Places: 25
Modalitat: semipresencial (4 hores presencials i 16 hores a distancia).
Destinataris: formadors‐instructors d’empreses que col∙laboren amb centres educatius en el desenvolupament de
projectes d’FP dual.
Objectius:
• conèixer el sistema de Formació Professional, les seues modalitats, especialment l’FP dual, els agents que
participen al procés i les funcions que desenvolupen.
• comprendre la importància del paper de l’instructor/a‐formador/a d’empresa i la seua implicació al procés de
l’aprenentatge.
• introduir elements relacionats amb la pedagogia aplicada a la formació de professionals en l’empresa.
• proposar estratègies d’ensenyament‐aprenentatge adequades al perfil i edat dels estudiants.
• assolir els coneixements sobre cultura empresarial, aspectes psicosocials, clima organitzatiu, treball en equip,
prevenció i resolució de conflictes.

Continguts:
•
•
•

El sistema de Formació Professional. Normativa. La Formació Professional Dual en el sistema educatiu. Agents implicats. El projecte
d’FP dual.
Pedagogia aplicada a la formació de professionals a l’empresa. Fonaments teòrics de l’aprenentatge. Estratègies d’ensenyament‐
aprenentatge en l’empresa. Pla formatiu. Avaluació.
Fonaments de psicologia del treball. Pla d’acollida e integració a l’empresa. Clima i cultura empresarial. Valores i competències
socioemocionals en el treball. El paper de l’instructor como “coach” i com mentor. Comunicació, negociació i resolució de
conflictes.

Criteris per a ordenar la selecció de participants:
•
•
•
•
•

Per a la selecció i admissió als cursos, la entitat organitzadora utilitzarà els següents criteris, per ordre de prioritat:
Persones que realitzen o hagen realitzat la funció d’instructor o d’instructora en empreses o entitats que han subscrit convenis de
col∙laboració amb centres educatius de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de l’FP Dual.
Treballadors o treballadores d’empreses o entitats que han subscrit convenis de col∙laboració amb centres educatius de la
Comunitat Valenciana per al desenvolupament de l’FP Dual.
Altres treballadors o treballadores d’empreses o entitats interessades en col∙laborar amb centres educatius de la Comunitat
Valenciana per al desenvolupament de l’FP Dual.
En cas d’empat en l’aplicació dels criteris, s’utilitzarà l’ordre en la data de recepció de la sol∙licitud.

Certificació: expedida per l’entitat organitzadora del curs. Condicions per a la seua obtenció: assistència a les sessions presencials i
realització amb aprofitament de totes les activitats del curs.

Instruccions per a l'aplicació en l'àmbit d'Afiliació i Cotització dels participants en programes de formació:
El Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, regula els termes i condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de
les persones que participen en programes de formació.
Així, quedaran assimilats a l'alta per compte d'altre, aquells estudiants que participen en aquests programes de formació i
vinculats a estudis de formació professional que inclouen la realització de pràctiques formatives en empreses.
La cotització per contingències comunes i professionals, així com el seu ingrés, es durà a terme aplicant les regles de cotització
corresponents als contractes de formació i aprenentatge. No existint l'obligació de cotitzar per desocupació, FoGaSa ni per FP.
La Disposició Addicional vigèsima quinta del Reial decret Llei 8/2014 de 4 de juliol estableix una bonificació del 100% en la
Cotització a la Seguridad Social per als participants en la realització de Pràctiques Curriculars Externes realitzades pels estudiants
universitaris i els de formació professional.
L'empresa ha de sol∙licitar un Codi de Compte de Cotització (C.C.C.) per als alumnes que realitzen Pràctiques Curriculars Externes,
sinó disposa d'aquest segon C.C.C. haurà de realitzar‐ho a través del model TA‐7.
Les altes dels estudiants hauran de ser identificades com a “Relacions Laborals de Caràcter Especial” (R.L.C.E.), mitjançant el valor
9928 – Pràctiques Curriculars Externes‐. Aquest valor (9928) només serà admissible amb Tipus de Relació Laboral (T.R.L.) – 986 per
confirmar que es tracta de pràctiques curriculars externes d'un estudiant de formació professional.

El contracte per a la formació i l'aprenentatge té per objecte la qualificació professional dels treballadors, en un règim d'alternança
d'activitat laboral retribuïda en una empresa, amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a
l'ocupació o del sistema educatiu.
•
•
•

Aquest és un instrument destinat a afavorir la inserció laboral dels joves.
Té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una
empresa.
L'activitat formativa es rep en el marc del sistema educatiu (Títol de Formació Professional)

Requisits dels treballadors:
•
•
•
•
•

Que no tinguen qualificació per a un contracte en pràctiques.
Entre 16 i 25 anys (menors de 30 anys fins que la taxa de desocupació se situ per sota del 15%.
Sense límit d'edat per a persones amb discapacitat, col∙lectius d'exclusió social en empreses d'inserció i alumnes d'Escoles‐
Taller, Cases d'Ofici Tallers d'Ocupació i Programes d'Ocupació‐Formació.
Durada: Mínim 1 any – màxim 3 anys (Mínim 6 mesos per conveni col∙lectiu).
Salari: No inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI per a l'any 2018: 735,90 €/mes).

Incentius per a l'empresa:
•

Si es transforma en indefinits durant 3 anys: 1500 € o 1800 € per a dones. En el supòsit de treballadors inscrits en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació.

Beneficis per al treballador:
•
•
•
•

Reducció del 100% de la quota del treballador.
Protecció social total.
Desocupació.
Qualificació professional.

Distribució entre activitat laboral i activitat formativa:
La jornada laboral es distribuirà
segons els següents percentatges:

Primer any
Segon i tercer any

Activitat laboral
75%
85%

Activitat formativa
25%
15%

