
INFO Modalitat Dual Curs 2021-22

Et matricules a un dels nostres cicles enEt matricules a un dels nostres cicles en
modalitat Dual?modalitat Dual?

Això és tot el que has de saber:

Cicles en modalitat DUAL:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀCICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

•• CFGM Farmàcia i parafarmàciaCFGM Farmàcia i parafarmàcia
•• CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació d’interiorsCFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació d’interiors

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORCICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

•• CFGS Higiene bucodentalCFGS Higiene bucodental
•• CFGS Projectes d’edificacióCFGS Projectes d’edificació
•• CFGS Estilisme i direcció de perruqueriaCFGS Estilisme i direcció de perruqueria
•• CFGS Estètica integral i benestarCFGS Estètica integral i benestar

➔ Tot  l'alumnat  que  es  matriculi  en un dels  sis  cicles  ha de signar  el  document de
compromís   i acceptació de la formació.

➔ Tots els matriculats seran alumnes Duals, però no tots podran finalment cursar el
cicle en aquesta modalitat. Perquè?

- Requisits acadèmics (selecció acadèmica dels millors expedients)

- Requisits sociolaborals  (Compatibilitat laboral amb la Beca/Contracte per a la
formació)

- Nombre d’empreses on cursar la modalitat (El nombre d’empreses del sector no
sempre és igual al nombre d’alumnes matriculats al cicle)

➔ Quines característiques té aquesta formació?

• La formació en alternança i dual combina l'aprenentatge en una empresa amb la
formació acadèmica. 

• Això comporta un mínim de  1000 hores d'estada de l'alumne a l'empresa, en
qualitat de treballador, amb tots els drets i deures. 

• L'alumne  realitzarà  l'estada  a  l'empresa  com  a  becari  o  amb  contracte  per
l’aprenentatge, per la qual cosa obtindrà una remuneració econòmica.remuneració econòmica.

• El  ventall  d’avantatges són  molts:  més  inserció  laboral,  aprenentatge  dels
continguts  curriculars  a  l’empresa,  més  formació  pràctica,  inici  beca  finals  de
primer curs, etc.
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INFO Modalitat Dual Curs 2019-20

QUI ÉS CANDIDAT A  SER ALUMNE DUAL?

- Doble procés de selecció:
1. L'equip docent del centre seleccionarà els alumnes amb MILLOR EXPEDIENT ACA-
DÈMIC. Aquesta valoració tindrà en compte els resultats obtinguts en els mòduls de
primer curs així com també l'actitud de l'alumne valorant aspectes com: puntuali-
tat, assistència, pulcritud, iniciativa, autonomia, constància, entre altres.

2. L’empresari escull un d’aquests alumnes mitjançant el seu Currículum i una en-
trevista prèvia. (Aquest és qui finalment escull finalment escull l’alumne per ser un alumne DUAL)

L’alumne escollit, fa una estada de prova no remunerada (100h FCT). 

* Si l’alumne no compleix els requisits es pot rescindir el contracte/beca. En aquest cas,
l'alumne  s'incorporarà immediatament al grup classe No Dual, de manera que finalitzaria
el cicle amb modalitat normal. En cas que l’estada sigui valorada negativament per part de
l'empresa, l’alumnat realitzarà la FCT en una empresa diferent a la que havia iniciat el
contracte amb Beca.

COM ES DISTRIBUEIX AL LLARG DELS DOS CURSOS ACADÈMICS?

PRIMER CURS  SEGON CURS

•1r i 2n TRIMESTRE, estada de l’alumne al 
centre educatiu 
• 3r TRIMESTRE, estada de l’alumne al
centre educatiu i l’empresa. FCT (100 h) 
(maig/juny)
• Juny/juliol s’inicia l’estada de l’alumnat a 
l’empresa (beca/contracte ). 

• 1r, 2n i 3r TRIMESTRE, estada de 
l’alumnat al centre educatiu i a l’empresa 
(beca/contracte)
• 3 dies al centre educatiu (horari de 
tarda)
• Dies a l’empresa a convenir.

REUNIÓ INFORMATIVA INICI DE CURS DUALREUNIÓ INFORMATIVA INICI DE CURS DUAL            

Dia: 10 10 setembre de 2021

Hora: 12.00 hores12.00 hores

Sol·licitud d'inscripció Reunió: Sol·licitud d'inscripció Reunió: web (espai cicle formatiu)web (espai cicle formatiu)

Lloc: Videoconferència (Meet)
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