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4. Passos a seguir per acollir un estudiant en formació dual 
 
Us podeu adreçar a la coordinació dual de l’Institut, contactant a l’adreça 
info@norfeuadministratiu.cat o trucant a l’Institut. Ens posarem en contacte 
amb vosaltres per explicar-vos el funcionament de la formació dual. 
 
Després de rebre tota la informació sobre aquesta formació, caldrà seguir 
aquests passos: 
 

1) Omplir una declaració responsable, segons el model establert pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
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2) A partir d’aquesta declaració responsable prepararem un conveni de 
col·laboració dual per signar entre l’entitat i el nostre Institut, aquest 
tindrà una vigència de quatre anys i es podrà tornar a renovar quan hagi 
caducat. Actualment tots s’han de signar digitalment. 
 

3) La formació dual és la  modalitat de formació professional en la qual 
l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació a l’Institut amb 
l’activitat a l’entitat/ empresa. 
 
Consta d’una primera part opcional, de 80 hores, la formació en centres 
de treball, sense remuneració. Ve a ser un període previ de coneixement 
mutu entre l’empresa i l’aprenent.  
 
La segona part, la formació dual, es pot fer a continuació de la formació 
en centres de treball, durant 920 hores, o començar-la directament fent-
ne 1000. Aquesta formació es pacta amb l’horari i calendari que millor va 
a cada entitat, respectant la normativa de la Generalitat de Catalunya. En 
aquesta formació hi ha una remuneració que l’entitat pot escollir entre 
fer beca salari (remuneració mínima IPREM 2021: 564,90 €/ mes si es 
treballen 40 hores setmanals) o contracte de formació i aprenentatge 
(remuneració mínima SMI 2021: 950 €/ mes si es treballen 40 hores 
setmanals). 
 
En ambdós casos, existeix una bonificació del 100 % de les quotes a la 
Seguretat Social amb una plantilla inferior a 250 treballadors i del 75 %  
si la plantilla és igual o superior a 250 treballadors. 
 
A partir de setembre de 2021, a CFGM el sou no podrà ser inferior al 50% 
del SMI 2020 (475 € mensuals, amb SMI 2020) i a CFGS el sou no podrà 
ser inferior al 60% del SMI 2020 (570 € mensuals, amb SMI 2020) la 
primera meitat de l’estada i al 70 % (665 € mensuals, amb SMI 2020) al 
llarg de la segona meitat. 

 
4) Una vegada signat el conveni, i si es vol acollir un estudiant, caldrà que 

des de l’Institut es prepari un acord formatiu per a cada estudiant, que 
és un document que signen totes les parts (entitat, Institut i alumnat) i 
on hi figuren els detalls de l’estada formativa en alternança a l’entitat:  

 
a) La modalitat de contractació triada (beca salari, contracte de formació 

o aprenentatge o altre tipus de contracte). 
b) La data de començament de l’estada i la data prevista de finalització, 

l’horari i els diferents períodes d’estada a l’empresa (vacances, etc.). 
c) La persona que serà la tutora a l’entitat. 
d) La persona que serà la tutora a l’Institut. 
e) Les activitats formatives que es desenvoluparan a l’entitat. 
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5) Els estudiants signen un document de declaració de compromís de 

confidencialitat respecte les dades a les quals puguin tenir accés a 
l’entitat. Si aquesta vol, pot fer-los signar un altre document propi de 
l’entitat.  
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6) Durant tota l’estada a l’entitat, la persona tutora de l’Institut anirà fent 

el seguiment de la formació i estarà en contacte permanent amb la 
persona tutora de l’entitat. Es va fent una valoració mensual de 
l’aprenent de forma conjunta entre l’entitat i l’Institut. 
 

7) El tutor de l’Institut forma al tutor de l’entitat, i aquest acabarà obtenint 
un certificat per aquesta formació. 
 

8) En finalitzar l’estada formativa, l’entitat valorarà les tasques 
desenvolupades per l’aprenent i l’Institut farà l’avaluació final de 
l’estudiant. 

 
9) Existeix una pàgina web que recull tota la informació sobre la formació 

dual: 
 

https://agora.xtec.cat/fpdual/ 
 
 

10) Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres i us assessorarem. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


