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L’Institut La Pineda ofereix el cicle formatiu de grau mitjà d'Instal·lacions de 
Telecomunicacions, en modalitat de formació professional en alternança DUAL. 
 

Aquesta modalitat permet a l’alumne compaginar la formació acadèmica a l’Institut, amb l’assoliment 
d’experiència professional en les empreses col·laboradores. La FP Dual és un programa de formació 
a nivell europeu que dona molta importància a l’aprenentatge de coneixements pràctics dels 
alumnes en les pròpies empreses. Els alumnes hauran de fer entre finals de primer curs i tot el 
segon curs, un total de 1000 hores (entre 900 i 1100) a una de les empreses col·laboradores de 
Dual. Totes les hores en Dual són remunerades. 
 
Gestió i desenvolupament de l’estada a l’empresa 
 

El primer curs es farà de forma normal a l’Institut La Pineda, cursant els mòduls corresponents a la 
distribució curricular vigent aprovada pel departament d’Electrònica. És a final del primer curs, al 
juny, quan es comença la modalitat de FP Dual de la següent forma: 
 

a) L’alumne/a quan es matricula per primer cop del currículum del 1r curs, també ho fa 
automàticament del mòdul d’FCT. Ha d’estar matriculat d’aquest mòdul per realitzar l’estada 
en període de pràctiques i en alternança DUAL. 
 

b) Entre finals de maig i principis de juny del 1r curs, es faran unes 80 hores del mòdul de l’FCT 
en modalitat de conveni de formació a una de les empreses adherides al programa de FP 
Dual amb l’Institut La Pineda. L’assistència tant a l’empresa com a les darreres classes a 
l’Institut és obligatòria i aquest període no és remunerat. 

 

c) Les empreses utilitzaran aquest període de temps com a selecció a fi de valorar si l’alumne/a 
és apte per continuar la resta d’hores en contracte o conveni Dual. Pot ser no ho és per 
aquella empresa però sí per un altre. En aquest cas les hores realitzades d’FCT ja estaran 
cursades. Passat aquest període de 80 hores de forma satisfactòria es farà un contracte o 
conveni beca, entre l’alumne/a, l’empresa i l’Institut. 

 

d) També es pot donar el cas d’iniciar la relació amb l’empresa directament en contracte o beca, 
depenent del que s’acordi entre aquesta, l’alumne/a i l’Institut, o quan s’hagi  endarrerit l’inici 
de l’estada.  

 

e) Tot alumne/a que faci l'estada a l'empresa en Dual, ha de tenir el seu NASS (número d'afiliació 
a la seguretat social) abans de l'inici del període en contracte o beca. 

 

f) L’estada a l’empresa en contracte o beca és remunerada. En el cas de beca, mai serà per un 
import inferior del 50% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020. Si la jornada és menor 
que la jornada ordinària de l'activitat, l'import de la beca serà la part proporcional que 
correspongui. 

 

g) El període d’estada a l’empresa, no es regeix pel calendari escolar, sinó per calendari laboral 
de l’empresa. Els dies festius de l’empresa no necessàriament han de coincidir amb els de 
l’Institut. 

 

h) Durant el segon curs, l’alumne/a compaginarà l’estada a l’empresa amb les classes a l’Institut. 
Per facilitar aquesta alternança l’alumne/a només haurà d’assistir a classes uns dies a la 
setmana i la resta a l’empresa per realitzar les activitats pactades. 

 

i) L’alumne farà un màxim de 9 hores diàries entre la jornada a l’empresa i l’Institut. Això 
representa un màxim de 45 hores setmanals.  
Quan la jornada només sigui a l’empresa aquesta no serà superior a 8 hores / dia.  

 

j) La valoració dels resultats i de l’assoliment dels continguts curriculars pactats es realitzarà 
trimestralment, tot i que els tutors de l’empresa i de l’institut realitzaran seguiments mensuals. 
Així mateix l’alumne/a ha de registrar setmanalment a la plataforma qBID el que desenvolupa 
a l’empresa.  

 

k) L’alumne/a acabarà l’estada a l’empresa en contracte o beca abans de finalitzar el 2n curs. 
D’aquesta manera se li podrà avaluar de tot el currículum fet al centre i a l’empresa dins de 
les dates del calendari escolar d’aquell curs. 



Generalitat de Catalunya                      GM INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
Departament d’Educació                             FP EN ALTERNANÇA DUAL 
Institut La Pineda 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Document   d’ informació   a  
l’alumnat del cicle en DUAL 

versió juny 2022 

Página 2 de 2 

 

Selecció 
 

Tots els alumnes matriculats per primera vegada al cicle formatiu esmentat són candidats a realitzar 
l’estada en forma de contracte o beca, sempre i quant reuneixin un cop finalitzat el 2n trimestre del 
1r curs, els requisits que es detallen a continuació que també s’utilitzaran com a barem. 
 

a) No acumular faltes d’assistència, justificada o injustificadament, superior al 10% de les 
hores cursades fins la data de la valoració-selecció. 

 

b) No tenir obert cap expedient disciplinari o partes per conducta inadequada. 
 

La selecció final del candidat la farà l’equip docent tenint en compte l’evolució dels aprenentatges i 
notes obtingudes i la seva l’assistència a classes. 
 

Si l’alumne/a te dret a demanar exempció del mòdul de l’FCT i vol fer l'estada a l'empresa en Dual, 
ho pot fer quedant exempt del primer període a l’empresa (80 hores). 
 

Exempcions: Només tenen dret a exempció de no ser candidats, malgrat reunir els requisits 

anteriors, aquell alumnat que en el moment de la selecció tingui i documenti un contracte laboral en 
curs que impedeixi l’estada a l’empresa en conveni DUAL o càrregues familiars que facin 
incompatible aquesta alternança. 
 
Alumnat seleccionat i currículum 
 

Els alumnes seleccionats realitzen l’estada a l’empresa en alternança Dual des de les 297 hores 
curriculars del mòdul de Síntesi i les 383 del mòdul de Formació en Centres de Treball. Això 
representa una reducció de 9 hores respecte a l’horari setmanal del corresponent 2n curs. 
Aquestes hores al centre de treball, seran valorades i avaluades pel tutor de l’empresa en 
coordinació amb el tutor d’FCT del cicle formatiu Dual de l’Institut. 
 
Incidències durant l’estada o no superació del contingut curricular a l’empresa i/o el centre. 
 

En el supòsit que durant el seguiment de tota l’estada, es consideri per l’assistència, el rendiment o 
l’actitud de l’alumne/a, la no superació de les activitats i continguts pactats, l’empresa i el centre 
valoraran la situació particular. 
 

a) Depenent de les circumstàncies i en darrer terme, es poden aplicar les mesures que 
contempla el NOFC. 
 

b) La no finalització de l'estada a l'empresa dins del període pactat (incompliment dels acords, 
faltes injustificades, baixes de llarga durada, .. sempre per part de l'alumne/a) pot representar 
a l'alumne/a incorporar-se al Mòdul de Síntesi, per cursar-lo presencialment o anar 
directament a la 2a convocatòria d'aquest. 

 

c) L’alumne que no superi el cicle formatiu al finalitzar el 2n curs, havent-lo cursat realitzant 
l’estada a l’empresa en DUAL, repetirà únicament les unitats formatives del mòduls pendents 
d’aprovar. 

 

d) No hi ha repetició d’estada a l’empresa en contracte ni beca. 
 
Alumnat que no fa l’estada a l’empresa en DUAL 
 

L’alumnat que no sigui seleccionat o està exempt, farà totes les hores dels mòduls del currículum 
de segon curs. Això representa realitzar també el mòdul de l’FCT al segon curs del cicle formatiu en 
una de les empreses col·laboradores, amb dret a demanar les exempcions a que tingui dret, si 
procedeix. 
 

Els alumnes que no siguin valorats positivament per realitzar l’estada en Dual un cop realitzades les 
80 hores d’FCT, faran el segon curs igual que els anteriors. Depenent dels motius pels quals la 
valoració de les hores d’FCT hagin estat no satisfactòries, aquestes es tindran en compte o no per 
la realització del mòdul d’FCT al segon curs. 


