
Avinguda Onze de setembre, 36-38    08820 El Prat de Llobregat   

www.insriberabaixa2.com      

8 

INS RIBERA BAIXA II 

Mail: a8074631@xtec.cat,  coordinaciofctRB2@gmail.com 

Tel: 93 379 40 97 

www.insriberabaixa2.com 

 

 

Avinguda Onze de setembre, 36-38    08820 El Prat de Llobregat       

www.insriberabaixa2.com      

 1 

 

INS RIBERA BAIXA II 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL 

 

CFGS TRANSPORT I LOGÍSTICA 

    CFGM JARDINERIA I FLORISTERIA 

                    Curs 2016/17 

 



Avinguda Onze de setembre, 36-38    08820 El Prat de Llobregat   

www.insriberabaixa2.com      

2 

INS RIBERA BAIXA II 

Índex 

 

1. FP DUAL 

2. Beneficis 

3. Com funciona 

4. Límit horari 

5. Requisits per a incorporar-se a la formació Dual 

6. Estada a l’empresa o  entitat. 

7. Currículum i reconeixement acadèmic de la formació 
en alternança amb formació Dual. 

8. Seguiment 

9. Avaluació 

10. Altres informacions 

Avinguda Onze de setembre, 36-38    08820 El Prat de Llobregat       

www.insriberabaixa2.com      

 7 
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9.– AVALUACIÓ 

L’avaluació dels aprenentatges adquirits a l’empresa es fa a partir dels resul-

tats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts en el currículum del 

cicle formatiu. 

En el cas de no superar un grup d’activitats, els professors responsables del 

mòdul professional, UF o bloc d’activitats en formació dual, establiran el 

procediment a seguir per l’alumne per la recuperació de les activitats suspe-

ses. En cap cas aquestes no podran ser recuperades en l’àmbit de l’empre-

sa ni en el mateix curs escolar. 

En cas que un alumne sigui acomiadat per l’empresa, s’incorporarà a l’acti-

vitat diària del centre amb el grup d’alumnes del grup. 

 Recuperarà les UF i/o MP amb el grup classe i amb les activitats dis-

senyades a tal efecte. 

 No es podrà reincorporar a la modalitat FP Dual , a excepció que 

l’equip docent  i l’empresa o entitat així ho considerin. 

 

Quan un alumne es traslladi a un altre centre sense haver finalitzat les activi-

tats previstes en el model organitzatiu de la formació en alternança, el cen-

tre d’origen ha de trametre al de destinació un certificat amb les qualificaci-

ons i la durada de totes les unitats formatives que hagin estat completament 

superades en el centre d’origen. 

 

10.– Altres informacions 

Si voleu més informació, ens podeu trobar a: 

     INS RIBERA BAIXA II 

     Av. Onze de setembre, 36-38 

     08820 El Prat de Llobregat 
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8.– SEGUIMENT 

El seguiment dels alumnes que cursin la formació dual el faran, conjunta-

ment, l’empresa o entitat i el centre educatiu. 

 Per fer el seguiment en l’alternança amb formació dual s’utilitza-

ran uns instruments d’observació que omplirà el tutor de l’empre-

sa i que avaluarà trimestralment el responsable del seguiment de 

la formació designat pel centre educatiu. 

 En relació amb l’empresa: 

A) -  Si un alumne en alternança acumula més de tres faltes d’assis-

tència injustificades a l’empresa, sense haver-la avisat o no havent 

donat una justificació suficient o no raonable, l’empresa es reser-

va el dret a finalitzar l’alternança amb previ acord i consulta amb 

l’institut. 

 En relació amb l’Institut: 

A) - Si un alumne no complimenta les activitats diàries, ni els infor-

mes periòdics (màxim 32informes no gestionats), així com no els 

presenta per  la seva signatura al tutor de l’empresa o de l’entitat 

(màxim 2 informes periòdics no presentats), l’Institut es reserva el 

dret a finalitzar l’alternança amb previ acord i consulta amb l’em-

presa. 

 En relació a tots dos: 

A) - Si un alumne té una amonestació per incidències o per faltes 

d’assistència injustificades, l’Institut es reserva el dret a finalitzar 

l’alternança amb previ acord i consulta amb l’empresa. 

 

 

Avinguda Onze de setembre, 36-38    08820 El Prat de Llobregat       

www.insriberabaixa2.com      

 3 

 

INS RIBERA BAIXA II 

  2.– BENEFICIS 

  3.- COM FUNCIONA 

4.– LÍMIT HORARI 

Es recomana que la dedicació màxima, inclosa la formació i el treball, no 

sobrepassi les quaranta hores setmanals i vuit hores diàries, si convé es 

podrà incrementar sempre que sigui la millor opció per dur a terme els ob-

1.– FP DUAL 
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5.– REQUISITS PER A INCORPORAR-SE A LA FP DUAL 

La FP Dual permet a l’alumne compaginar la formació  a l’Institut Ribera 

Baixa II i l’activitat productiva i formativa en una de les empreses del sec-

tor mitjançant un contracte laboral o beca, relacionada amb la titulació 

que està cursant. 

Tot i el compromís  de l’Institut Ribera Baixa II, tant des de Direcció com 

des dels Departaments i equips docents en que la majoria d’alumnes pu-

guin participar d’aquest projecte, la participació de l’alumnat ve condicio-

nada per: 

 pel nombre de llocs de treball que ofereixen les empreses partici-

pants 

 Pel rendiment acadèmic dels alumnes 

 Per les seves actituds envers l’empresa i el seu procés d’aprenen-

tatge 

És requisit necessari tenir aprovat o convalidat la UF2 de FOL. 

No podran participar en el procés FP Dual aquells alumnes  que la seva 

situació administrativa impedeixi concretar un contracte o beca per part 

de l’empresa: 
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6.– ESTADA A L’EMPRESA O ENTITAT 

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases: 

7.– Currículum i reconeixement acadèmic de la FP Dual 

La formació en alternança amb formació dual requereix la reordenació del 

currículum del cicle formatiu per part del centre educatiu. 

 El reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa o enti-

tat, per a cada cicle formatiu, serà com a mínim el 33% de la seva 

durada horària (660h o 460 per als cicles de 2000 o 1400 hores, res-

pectivament). 

 Les hores formatives fetes a l’empresa, a través de l’activitat de tre-

ball tenen una equivalència de dues a una: 2h a l’empresa=1h cv. 


