La formació professional en alternança i DUAL:
Aprendre treballant, treballar aprenent.

Fons social europeu
L'FSE invirteix en el teu futur

ENTRAR
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Informació general
de la formació DUAL

Oferta de cicles formatius

Electricitat i electrònica

Serveis a la comunitat

Administració i gestió

Vista anterior

Què és l’FP DUAL i com s’organitza?
Formació al centre

Inici

Formació DUAL

Contactar

La Formació Professional (FP) DUAL és la modalitat de formació
professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la
formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Durant el primer any l’alumne es forma
principalment en el centre educatiu.

1
Planificació de les
pràctiques

2

Cicles formatius

5

Abans de començar les pràctiques, l’empresa
i el centre educatiu acorden les tasques que
l’aprenent desenvoluparà durant l’estada.
Es pot pactar un període previ de coneixement
mutu entre l’empresa i l’aprenent.

4
3
Pràctiques a l’empresa
i formació

Seguiment

Avaluació

En finalitzar les pràctiques, l’empresa
valora les tasques desenvolupades
per l’aprenent i el centre educatiu fa
l’avaluació final.

Durant l’estada es fa un seguiment i
una valoració de l’aprenent. Aquest
procés es fa de forma conjunta entre
l’empresa i el centre educatiu.

A finals del primer curs l’empresa acull l’aprenent
i li assigna un lloc de treball adient.
El segon any l’alumne compagina els estudis al
centre educatiu amb les pràctiques d’empresa.
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Inici

Formació DUAL

Què implica per a l’empresa?
S’adreça a les empreses que vulguin involucrar-se activament en el procés formatiu dels
futurs professionals.
Serveix per detectar talent i disposar així d’un
sistema de selecció i provisió de personal qualificat més adaptat a les necessitats tecnologies
i processos productius.

1

SELECCIÓ

Contactar

Participar en la selecció de l’aprenent.

PLANIFICACIÓ

2

ACOLLIDA

Planificar l’estada de l’alumne signant un
acord amb l’estudiant i el centre educatiu.

3

Acollir a l’aprenent mitjançant l’estada
formativa en beca o contracte.

4

Assignar un tutor d’empresa perquè faci el
seguiment i valoració de l’estada de l’alumne.

CORRESPONSABILITAT

COL·LABORACIÓ

FEEDBACK

Cicles formatius

6

5

Col·laborar amb el centre educatiu per
trobar elements de millora en l’FP DUAL.

Decidir si incorpora a la plantilla l’aprenent i/o es continua la col·laboració
amb nous aprenents.
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Inici

Formació DUAL

Cicles formatius

Contactar

Beneficis per a les empreses:
Contribució a la política
de responsabilitat social
corporativa

Increment de la
competitivitat de
l’empresa
Millora de la qualificació
professional del personal
Personal format en la
cultura i processos de
l’empresa
Facilitar el relleu
generacional

Identificació i
captació de talent

Modernització de la
figura de l’aprenent

Creació d’un planter
d’aprenents
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Formació DUAL

Cicles formatius

Contactar

Fases FP DUAL
L’empresa acull l’aprenent/a mitjançant l’estada formativa, que es desenvolupa en dues fases.
RELACIÓ
1a Fase
Integració

FCT (pràctiques)

OPCIÓ 1:
Contracte de treball per a la
formació i l’aprenentatge

DURADA
80-100 hores

1 any
(mínim)

2a Fase
Consolidació
OPCIÓ 2: Beca

(signatura d’acord formatiu entre
empresa-centre i aprenent/a)

RETRIBUCIONS
No remunerades.

SEGURETAT SOCIAL
Sense alta a la SS.
Assegurança escolar.

Alta a la SS com a treballador.
Pactades entre empresa i centre educatiu.
Bonificació de quotes de la SS.
100% en plantilles de menys de 250 treballadors.
No poden ser inferiors al salari mínim segons conveni.
75% en plantilles de 250 o més treballadors.

Pactades entre empresa i centre educatiu.
1000 hores

Nota: Revisar a cada cicle formatiu les seves particularitats.

CFGM: al 50% del salari mínim interprofessional. (SMI)
CFGS: al 60% del SMI a la primera meitat de l’estada
i el 70% al llarg de la segona meitat.

Alta a la SS com a becari.
Bonificació del 100% de quotes de la SS.
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Vista anterior

Electricitat i electrònica

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Inici

Formació dual

Administració i gestió

GM

Cicles formatius

Contactar

Serveis a la comunitat

Gestió administrativa (GAD)

GM

Atenció persones situació dependència (TAPSD)

GM

Administració i finances (AFI)

GS

Educació infantil (EDI)

GS

OFERTA DE CICLES
FORMATIUS EN FORMAT DUAL

Grau Mitjà i Grau Superior

Inici

Formació DUAL

Cicles formatius

Contacta

Vista anterior

Cicle formatiu d’electricitat i electrònica
CFGM:
Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Vista anterior

Inici

Formació dual

Cicles formatius

Cicle formatiu d’electricitat i electrònica

Contactar

CFGM

Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Organització del cicle:

Pràctiques en empreses

1r

Opció 1: Formació DUAL

2n

792 hores

curs

de formació al centre
(matins de 8:00 a 14:40h)

Aquesta opció només la podran realitzar els alumnes amb el millor
expedient acadèmic i personal, escollits per l’equip docent.

977 hores
de pràctiques

825 hores

curs

de formació al centre
(matins de 8:00 a 14:40h)

(inclouen un període de prova de 100 hores no remunerades
+ 877 hores remunerades)

Opció 2: Formació en Centres de Treball (FCT)

Aquesta opció la realitzaran els alumnes que no hagin accedit a la
formació DUAL.

383 hores
de pràctiques

Pràctiques no remunerades a l’empresa.
Es complementaran al centre, a través d’un projecte de síntesi.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Cicles formatius

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Contactar

CFGM

Perfils professionals dels estudiants

Coneixements professionals dels estudiants
Al llarg del cicle formatiu, els estudiants reben la formació
en les següents matèries:

Una vegada acabat el cicle formatiu, els nostres estudiants estan preparats
per entrar a ocupar un lloc de treball dels següents perfils professionals:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Automatismes Industrials
Instal·lacions Elèctriques Interiors
Instal·lacions de Distribució
Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis
Instal·lacions Domòtiques
Instal·lacions Solars Fotovoltaiques
Màquines Elèctriques
Instal·lacions Elèctriques Especials
Electrònica
Electrotècnia
Formació i Orientació Laboral
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Anglès Tècnic
Síntesi (Projecte transversal de tots els coneixements)
Formació en Centres de Treball

Instal·lador electricista industrial.
Instal·lador electricista en edificis i habitatges.
Electricista de muntatge i manteniment de línies elèctriques de distribució.
Electricista de manteniment.
Instal·lador i mantenidor de sistemes domòtics.
Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Cicles formatius

Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Funcionament de les pràctiques en FP DUAL
DURADA (977 hores)
1a Fase
Integració

2a Fase
Consolidació

100 hores

877 hores

Contactar

CFGM

Només accediran els alumnes amb el millor expedient acadèmic i personal,
escollits per l’equip docent. S’organitza bàsicament en dues fases:
RELACIÓ

Acord de formació en centres de treball (FCT):
• Una vegada finalitzat el primer curs
• Cobreix l’assegurança escolar.
Acord DUAL en format beca-salari:
• Un cop finalitzada la fase d’integració, si l’empresari veu que l’alumne
funciona, s’inicia la beca-salari (juny, juliol, i agost).
• L’alumne pot fer 40 hores setmanals durant tot l’estiu fins que
comenci el curs (mitjans de setembre).
Distribució un cop comença el segon curs:
• Hores al centre: 17 hores (3 dies a la setmana).
• Hores a l’empresa: màxim 23 hores (2 dies a la setmana).
• En cap cas la suma de les hores al centre i les hores a l’empresa
pot superar la jornada completa (40 hores setmanals).

REMUNERACIÓ
Sense remuneració.

Sou mínim: 50% del salari mínim interprofessional (SMI).
Beca – salari amb alta a la Seguretat Social.
L’empresari i el treballador estan exempts de les
quotes de la SS.

3/4

Família de cicles

Inici

Formació dual

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Cicles formatius

Contactar

CFGM

Funcionament de les pràctiques de formació en centres de treball (FCT)

Aquesta modalitat la faran la resta d’alumnes que no accedeixin a la
modalitat DUAL.
• Són 383 hores.
• No són remunerades.
• Cobreix l’assegurança escolar.
• Les podran fer de dilluns a dijous en horari de tarda i divendres matí i/o tarda.
• Realitzaran un projecte de síntesi al centre per complementar la formació.
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Inici

Formació DUAL

Cicles formatius

Contacta

Vista anterior

Cicle formatiu d’administració i gestió
CFGM:
Gestió administrativa

CFGS:
Administració i finances

Vista anterior

Inici

Formació dual

Cicle formatiu d’administració i gestió

Cicles formatius

CFGM

Contactar

CFGS

Gestió Administrativa
Organització del cicle:

Pràctiques en empreses

1r

Opció 1: Formació DUAL

2n

858 hores

curs

de formació al centre
(matins de 8:00 a 14:40h)

Aquesta opció només la podran realitzar els alumnes amb el millor
expedient acadèmic i personal, escollits per l’equip docent.

944 hores
de pràctiques

726 hores

curs

de formació al centre
(matins de 8:00 a 14:40h)

(inclouen un període de prova de 100 hores no remunerades
+ 844 hores remunerades)

Opció 2: Formació en Centres de Treball (FCT)

Aquesta opció la realitzaran els alumnes que no hagin accedit a la
formació DUAL.

416 hores
de pràctiques

Pràctiques no remunerades a l’empresa.
Es complementaran al centre, a través d’un projecte de síntesi
de 264 hores.
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Família de cicles

Inici

Gestió Administrativa

Formació dual

Cicles formatius

CFGM

Contactar

CFGS

Perfils professionals dels estudiants

Coneixements professionals dels estudiants
Al llarg del cicle formatiu, els estudiants reben la formació
en les següents matèries:

Una vegada acabat el cicle formatiu, els nostres estudiants estan preparats
per entrar a ocupar un lloc de treball dels següents perfils professionals:

• Comunicació empresarial i atenció al client

•
•
•
•
•
•
•
•

• Operacions administratives de compravenda
• Operacions administratives de recursos humans
• Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
• Tècnica comptable
• Tractament de la documentació comptable
• Tractament informàtic de la informació
• Anglès

Auxiliar administratiu de tresoreria, cobraments i pagaments.
Auxiliar administratiu de gestió de personal.
Auxiliar administratiu de l’administració pública.
Auxiliar administratiu d’assegurances.
Recepcionista.
Personal administratiu amb tasques d’atenció al públic.
Ajudant d’oficina.
Personal administratiu comercial.

• Empresa i Administració
• Empresa a l’aula
• Formació i orientació laboral.
• Formació en centres de treball.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Gestió Administrativa

CFGM

Funcionament de les pràctiques en FP DUAL
DURADA (944 hores)
1a Fase
Integració

2a Fase
Consolidació

100 hores

844 hores

Cicles formatius

Contactar

CFGS

Només accediran els alumnes amb el millor expedient acadèmic i personal,
escollits per l’equip docent. S’organitza bàsicament en dues fases:
RELACIÓ

Acord de formació en centres de treball (FCT):
• Una vegada finalitzat el primer curs
• Cobreix l’assegurança escolar.
Acord DUAL en format beca-salari:
• Un cop finalitzada la fase d’integració, si l’empresari veu que l’alumne
funciona, s’inicia la beca-salari (juny, juliol, i agost).
• L’alumne pot fer 40 hores setmanals durant tot l’estiu fins que
comenci el curs (mitjans de setembre).
Distribució un cop comença el segon curs:
• Hores al centre: 15 hores (3 dies a la setmana).
• Hores a l’empresa: màxim 25 hores (2 dies a la setmana).
• En cap cas la suma de les hores al centre i les hores a l’empresa
pot superar la jornada completa (40 hores setmanals).

REMUNERACIÓ
Sense remuneració

Sou mínim: 50% del salari mínim interprofessional
(SMI).
Beca – salari amb alta a la Seguretat Social.
L’empresari i el treballador estan exempts de les
quotes de la SS.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Gestió Administrativa

Cicles formatius

CFGM

Contactar

CFGS

Funcionament de les pràctiques de formació en centres de treball (FCT)

Aquesta modalitat la faran la resta d’alumnes que no accedeixin a la
modalitat DUAL.
• Són 416 hores.
• No són remunerades.
• Cobreix l’assegurança escolar.
• Les podran fer de dilluns a dijous en horari de tarda i divendres matí i/o tarda.
• Realitzaran un projecte de síntesi al centre per complementar la formació.
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Inici

Formació DUAL

Cicles formatius

Contacta

Vista anterior

Cicle formatiu d’administració i gestió
CFGM:
Gestió administrativa

CFGS:
Administració i finances

Vista anterior

Inici

Formació dual

Cicle formatiu d’administració i gestió

Cicles formatius

CFGM

Contactar

CFGS

Administració i finances
Organització del cicle:

Pràctiques en empreses

1r

Opció 1: Formació DUAL

2n

990 hores

curs

de formació al centre
(matins de 8:00 a 14:40h)

Aquesta opció només la podran realitzar els alumnes amb el millor
expedient acadèmic i personal, escollits per l’equip docent.

944 hores
de pràctiques

660 hores

curs

de formació al centre
(matins de 8:00 a 14:40h)

(inclouen un període de prova de 100 hores no remunerades
+ 844 hores remunerades)

Opció 2: Formació en Centres de Treball (FCT)

Aquesta opció la realitzaran els alumnes que no hagin accedit a la
formació DUAL.

416 hores
de pràctiques

Pràctiques no remunerades a l’empresa.
Es complementaran al centre, a través d’un projecte de síntesi
de 264 hores.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Administració i finances
Coneixements professionals dels estudiants
Al llarg del cicle formatiu, els estudiants reben la formació
en les següents matèries:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicació i atenció al client
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Procés integral de l’activitat comercial
Recursos humans i responsabilitat corporativa
Ofimàtica i procés de la informació
Anglès
Gestió de recursos humans
Gestió financera
Comptabilitat i Fiscalitat
Gestió logística i comercial
Simulació empresarial
Formació i orientació laboral
Projecte d’administració i finances
Formació en centres de treball

Cicles formatius

CFGM

Contactar

CFGS

Perfils professionals dels estudiants
Una vegada acabat el cicle formatiu, els nostres estudiants estan preparats
per entrar a ocupar un lloc de treball dels següents perfils professionals:
• Administratiu d’oficina.

• Administratiu de l’administració pública.

• Administratiu comercial.

• Administratiu d’assessories jurídiques,
comptables, laborals, fiscals o gestories.

• Administratiu financer.
• Administratiu comptable.
• Administratiu de logística.

• Tècnic en gestió de cobraments.
• Responsable d’atenció al client.

• Administratiu de banca i d’assegurances. • Personal administratiu comercial.
• Administratiu de recursos humans.

2/4

Família de cicles

Inici

Formació dual

Administració i finances
Funcionament de les pràctiques en FP DUAL
DURADA (944 hores)
1a Fase
Integració

2a Fase
Consolidació

100 hores

844 hores

Cicles formatius

CFGM

Contactar

CFGS

Només accediran els alumnes amb el millor expedient acadèmic i personal,
escollits per l’equip docent. S’organitza bàsicament en dues fases:
RELACIÓ

Acord de formació en centres de treball (FCT):
• Una vegada finalitzat el primer curs
• Cobreix l’assegurança escolar.
Acord DUAL en format beca-salari:
• Un cop finalitzada la fase d’integració, si l’empresari veu que l’alumne
funciona, s’inicia la beca-salari (juny, juliol, i agost).
• L’alumne pot fer 40 hores setmanals durant tot l’estiu fins que
comenci el curs (mitjans de setembre).
Distribució un cop comença el segon curs:
• Hores al centre: 12 hores (2 dies a la setmana).
• Hores a l’empresa: màxim 28 hores (3 dies a la setmana).
• En cap cas la suma de les hores al centre i les hores a l’empresa
pot superar la jornada completa (40 hores setmanals).

REMUNERACIÓ
Sense remuneració.

Sou mínim: 60% del salari mínim interprofessional
(SMI), a la primera meitat de l’estada i el 70% al llarg
de la segona meitat.
Beca – salari amb alta a la Seguretat Social.
L’empresari i el treballador estan exempts de les
quotes de la SS.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Administració i finances

Cicles formatius

CFGM

Contactar

CFGS

Funcionament de les pràctiques de formació en centres de treball (FCT)

Aquesta modalitat la faran la resta d’alumnes que no accedeixin a la
modalitat DUAL.
• Són 416 hores.
• No són remunerades.
• Cobreix l’assegurança escolar.
• Les podran fer de dilluns a dijous en horari de matí i divendres matí i/o tarda.
• Realitzaran un projecte d’Administració i Finances al centre per complementar
la formació.
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Inici

Formació DUAL

Cicles formatius

Contacta

Vista anterior

Cicles formatius de serveis a la comunitat
CFGM: Atenció a les persones en situació
de dependència (TAPSD)

CFGS:
Educació infantil (EDI)

Vista anterior

Inici

Formació dual

Cicles formatius de serveis a la comunitat

Cicles formatius

CFGM: TAPSD

Contactar

CFGS:
CFGS
EDI

Atenció a les persones en situació de dependència (TAPSD)
Organització del cicle:

Pràctiques en empreses

1r

Opció 1: Formació DUAL

2n

891 hores

curs

de formació al centre
(matins de 8:00 a 14:40h)

Aquesta opció només la podran realitzar els alumnes amb el millor
expedient acadèmic i personal, escollits per l’equip docent.

911 hores
de pràctiques

726 hores

curs

de formació al centre
(matins de 8:00 a 14:40h)

(inclouen un període de prova de 100 hores no remunerades
+ 811 hores remunerades)

Opció 2: Formació en Centres de Treball (FCT)

Aquesta opció la realitzaran els alumnes que no hagin accedit a la
formació DUAL.

449 hores
de pràctiques

Pràctiques no remunerades a l’empresa.
Es complementaran al centre, a través d’un projecte de síntesi
de 231 hores.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Atenció a les persones en situació de
dependència (TAPSD)
Coneixements professionals dels estudiants
Al llarg del cicle formatiu, els estudiants reben la formació
en les següents matèries:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
Atenció sanitària
Atenció higiènica
Atenció i suport psicosocial
Teleassistència
Suport domiciliari
Suport en la comunicació
Destreses socials
Primers auxilis
Formació i Orientació Laboral
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Anglès Tècnic
Síntesi
Formació en Centres de Treball

Cicles formatius

CFGM: TAPSD

Contactar

CFGS:
CFGS
EDI

Perfils professionals dels estudiants
Una vegada acabat el cicle formatiu, els nostres estudiants estan preparats
per entrar a ocupar un lloc de treball dels següents perfils professionals:
• Cuidador de persones en situació de dependència • Auxiliar d’educació especial.
en diferents institucions i/o domicilis.
• Vetllador-monitor de suport.
• Cuidador en centres d’atenció psiquiàtrica.
• Auxiliar de tutela.
• Assistent per a l’atenció personal de persones
amb discapacitat.
• Gerocultor.

• Assistent personal.
• Teleoperador de teleassistència.

• Personal governant i sotsgovernant de persones
en situació de dependència en institucions.
• Auxiliar responsable de planta de residències de
majors i persones amb discapacitat.
• Auxiliar d’ajuda a domicili.
• Assistent d’atenció domiciliària.
• Treballador familiar.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Atenció a les persones en situació de
dependència (TAPSD)
Funcionament de les pràctiques en FP DUAL
DURADA (911 hores)
1a Fase
Integració

2a Fase
Consolidació

100 hores

811 hores

Cicles formatius

CFGM: TAPSD

Contactar

CFGS:
CFGS
EDI

Només accediran els alumnes amb el millor expedient acadèmic i personal,
escollits per l’equip docent. S’organitza bàsicament en dues fases:
RELACIÓ

Acord de formació en centres de treball (FCT):
• Una vegada finalitzat el primer curs
• Cobreix l’assegurança escolar.
Acord DUAL en format beca-salari:
• Un cop finalitzada la fase d’integració, si l’empresari veu que l’alumne
funciona, s’inicia la beca-salari (juny, juliol, i agost).
• L’alumne pot fer 40 hores setmanals durant tot l’estiu fins que
comenci el curs (mitjans de setembre).
Distribució un cop comença el segon curs:
• Hores al centre: 16 hores (3 dies a la setmana).
• Hores a l’empresa: màxim 24 hores (2 dies a la setmana).
• En cap cas la suma de les hores al centre i les hores a l’empresa
pot superar la jornada completa (40 hores setmanals).

REMUNERACIÓ
Sense remuneració

Sou mínim: 50% del salari mínim interprofessional
(SMI).
Beca – salari amb alta a la Seguretat Social.
L’empresari i el treballador estan exempts de les
quotes de la SS.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Atenció a les persones en situació de
dependència (TAPSD)

Cicles formatius

CFGM: TAPSD

Contactar

CFGS:
CFGS
EDI

Funcionament de les pràctiques de formació en centres de treball (FCT)

Aquesta modalitat la faran la resta d’alumnes que no accedeixin a la
modalitat DUAL.
• Són 449 hores.
• No són remunerades.
• Cobreix l’assegurança escolar.
• Les podran fer de dilluns a dijous en horari de tarda i divendres matí i/o tarda.
• Realitzaran un projecte de síntesi al centre per complementar la formació.
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Inici

Formació DUAL

Cicles formatius

Contacta

Vista anterior

Cicles formatius de serveis a la comunitat
CFGM: Atenció a les persones en situació
de dependència (TAPSD)

CFGS:
Educació infantil (EDI)

Vista anterior

Inici

Formació dual

Cicles formatius de serveis a la comunitat

Cicles formatius

CFGM: TAPSD

Contactar

CFGS:
CFGS
EDI

Educació infantil (EDI)
Organització del cicle:

Pràctiques en empreses

1r

Opció 1: Formació DUAL

2n

891 hores

curs

de formació al centre
(tardes de 14:45 a 20:30)

Aquesta opció només la podran realitzar els alumnes amb el millor
expedient acadèmic i personal, escollits per l’equip docent.

911 hores
de pràctiques

726 hores

curs

de formació al centre
(tardes de 14:45 a 20:30)

(inclouen un període de prova de 100 hores no remunerades
+ 811 hores remunerades)

Opció 2: Formació en Centres de Treball (FCT)

Aquesta opció la realitzaran els alumnes que no hagin accedit a la
formació DUAL.

449 hores
de pràctiques

Pràctiques no remunerades a l’empresa.
Es complementaran al centre, a través d’un projecte de síntesi
de 231 hores.
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Família de cicles

Educació infantil (EDI)
Coneixements professionals dels estudiants

Inici

Formació dual

Cicles formatius

CFGM: TAPSD

Contactar

CFGS:
CFGS
EDI

Perfils professionals dels estudiants

Al llarg del cicle formatiu, els estudiants reben la formació
en les següents matèries:

Una vegada acabat el cicle formatiu, els nostres estudiants estan preparats
per entrar a ocupar un lloc de treball dels següents perfils professionals:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre
o d’una mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o
autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.

Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
Didàctica de l’educació infantil
Autonomia personal i salut infantil
El joc infantil i la seva metodologia
Expressió i comunicació
Desenvolupament cognitiu i motriu
Desenvolupament socioafectiu
Habilitats socials
Primers auxilis
Formació i Orientació Laboral
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Projecte d’atenció a la infantesa
Formació en Centres de Treball

Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres
de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.
Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en
situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres
professionals.
Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys:
ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i
esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.
Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria:
hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Educació infantil (EDI)

CFGM: TAPSD

Funcionament de les pràctiques en FP DUAL
DURADA (911 hores)
1a Fase
Integració

2a Fase
Consolidació

100 hores

811 hores

Cicles formatius

Contactar

CFGS:
CFGS
EDI

Només accediran els alumnes amb el millor expedient acadèmic i personal,
escollits per l’equip docent. S’organitza bàsicament en dues fases:
RELACIÓ

Acord de formació en centres de treball (FCT):
• Una vegada finalitzat el primer curs
• Cobreix l’assegurança escolar.
Acord DUAL en format beca-salari:
• Un cop finalitzada la fase d’integració, si l’empresari veu que l’alumne
funciona, s’inicia la beca-salari (juny, juliol, i agost).
• L’alumne pot fer 40 hores setmanals durant tot l’estiu fins que
comenci el curs (mitjans de setembre).
Distribució un cop comença el segon curs:
• Hores al centre: 15 hores (3 dies a la setmana).
• Hores a l’empresa: màxim 25 hores (2 dies a la setmana).
• En cap cas la suma de les hores al centre i les hores a l’empresa pot
superar la jornada completa (40 hores setmanals).

REMUNERACIÓ
Sense remuneració

Sou mínim: 60% del salari mínim interprofessional
(SMI), a la primera meitat de l’estada i el 70% al llarg
de la segona meitat.
Beca – salari amb alta a la Seguretat Social.
L’empresari i el treballador estan exempts de les
quotes de la SS.
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Família de cicles

Inici

Formació dual

Educació infantil (EDI)

Cicles formatius

CFGM: TAPSD

Contactar

CFGS:
CFGS
EDI

Funcionament de les pràctiques de formació en centres de treball (FCT)

Aquesta modalitat la faran la resta d’alumnes que no accedeixin a la
modalitat DUAL.
• Són 449 hores.
• No són remunerades.
• Cobreix l’assegurança escolar.
• Les podran fer de dilluns a dijous en horari de matí i divendres matí i/o tarda.
• Realitzaran un projecte d’Atenció a la Infantesa al centre per complementar
la formació.
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Vista anterior

Inici

Formació dual

Cicles formatius

Contacta amb l’Institut de
Santa Coloma de Farners
Horari d’atenció:
Dilluns a divendres de 08.05 a 20.45h
Av. Salvador Espriu, s/n,
17430 Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel. 972 84 21 05
info@iessantacolomadefarners.cat
www.iessantacolomadefarners.cat

Contactar

