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CONEIX L’FP DUAL

Aprèn en un entorn de treball real! 
L’FP Dual és una modalitat de Formació Professional que t’ofereix la possibilitat 

d’adquirir experiència professional: et formes en el centre i en una empresa 

formadora. T’expliquem com!

Com en qualsevol cicle de Formació Professional, el programa dual acostuma 

a a durar 2 anys i combina les assignatures lligades a la professió amb estades 

de formació pràctica a l’empresa. La diferència principal és que, amb l’FP Dual, 

passaràs un període formatiu llarg a l’empresa i el que hi aprendràs no ho hau-

ràs de tornar a estudiar a l’aula.

FP DUAL 
L’estudiant d’FP Dual 
comença la seva formació 
en un centre educatiu, però 
quan inicia l’aprenentatge 
pràctic a l’empresa aquesta 
també s’involucra en el seu 
procés educatiu i l’estudiant 
es converteix en un aprenent!
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Resumint, com a estudiant d’FP Dual comences els estudis en un centre educatiu, 

i al cap d’un temps ho combines amb la formació a l’empresa. A més, com que 

l’empresa s’involucra molt en el teu aprenentatge i estaràs en un entorn laboral 

real, tindràs accés a les últimes tecnologies disponibles al mercat i a la vegada 

aniràs adquirint altres habilitats i competències molt necessàries per qualsevol 

feina (disciplina, treball en equip, etc.). 

Quins són els avantatges de l’FP Dual?
 – Comptes amb un tutor al centre educatiu i un tutor a l’empresa per donar-

te suport en la formació i assegurar un encaix adequat entre el que aprens a 

cada lloc.



 – Part de la teva formació es realitza en un entorn laboral real.

 – Reps una remuneració i et donen d’alta a la Seguretat Social.

 – En acabar, no només tindràs un títol de tècnic o tècnic superior, sinó també 

una experiència professional acreditada!

 – Et serà més fàcil trobar feina: en molts cicles, la taxa d’inserció de l’FP Dual és 

clarament més alta que la de l’FP tradicional. 
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Quins requisits necessites?
Els mateixos que en qualsevol cicle formatiu d’FP:

 – Cicle Formatiu de Grau Mitjà: graduat en ESO (o estudis equivalents), haver 

superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, la prova d’accés a 

cicles formatius de Grau Mitjà o la prova d’accés a la universitat per a majors de 

25 anys. També es pot accedir des d’un Programa de Formació i Inserció (PFI) 

complint certs requisits (pots informar-te’n al teu centre educatiu).

 – Cicle Formatiu de Grau Superior: títol de Batxillerat (o estudis equivalents), 

títol de Grau Mitjà, haver superat la prova d’accés a cicles formatiu de Grau Su-

perior o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
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Què has de fer per accedir a un cicle d’FP Dual? 
1. Informa’t sobre els diferents cicles formatius que s’imparteixen a la localitat 

on vols estudiar i identifica quins són els que s’adapten millor a les teves prefe-

rències professionals. Si vols ampliar informació sobre el contingut d’aquests 

cicles, pots visitar: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/.

2. Una vegada hagis identificat el cicle o els cicles que vols cursar, busca els cen-

tres que t’ofereixin aquestes especialitats en modalitat dual en aquesta locali-

tat. Consulta el web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 

https://agora.xtec.cat/fpdual/centres-educatius/mapa-de-centres-dfp-dual/.

3. Presenta la documentació necessària en el termini de preinscripció al cicle. 

4. Si has estat admès al cicle, informa’t bé sobre els criteris d’accés a les places ofer-

tes en modalitat dual. Aquests requisits d’accés els pot fixar tant el centre com 

l’empresa.

5. Esforça’t al màxim per poder optar a aquestes places duals! Molts companys de 

classe també hi voldran optar... les oportunitats que ofereix la dual ho valen! 

Vols més informació i conèixer experiències  
d’altres joves com tu que ja han fet FP Dual?
Per conèixer tots els detalls sobre el model dual, visita el web del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya: http://ensenyament.gencat.cat/ca/

arees-actuacio/fp/fp-dual i les pàgines web dels centres que ofereixin places de dual. 

A més a més, al web www.alianzafpdual.es hi trobaràs una secció específica per a 

estudiants amb informació pràctica sobre aquesta modalitat d’FP i testimonis de 

joves que l’han cursada. 

I si el que t’interessen son les històries en primera persona, o et perdis la xarxa 

de joves ambaixadors “Somos FP Dual”! Molts joves, aprenents i ex aprenents, 

participen en aquesta xarxa per donar a conèixer la seva experiència amb l’FP Dual. 

Per a conèixer-los, entra al web www.alianzafpdual.es/somosfpdual i segueix-los a 

#SomosFPDual.

 #SomosFPDual Suma’t a l’FP Dual!


