FP DUAL,
una oportunitat per a
les empreses

D'esquerra a dreta: Dra. Conchita Curull (Vicepresidenta del COEC
J.P. De Tarragona), Dolors Calabuig Abelló (Subdirectora FP del INS
Baix Camp) i
Antoni Barrufet Puig (Coordinador Territorial D'Ensenyaments
Professionals)

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES
Aprenent/referent: Amb el model d'ensenyament dual es recupera
d'alguna manera la figura de l'aprenent, és a dir, de la persona que es
forma directament en una empresa de la mà d'un especialista. Aquest
referent per a l'alumne és el tutor d'empresa, i és la persona que ha signat
el conveni de col·laboració amb l'escola.
Programa: Una part molt important d'aquest conveni és la seva
programació. L'alumne i el tutor de pràctiques tenen un calendari que han
de complir amb les diferents tasques que l'alumne ha d'apendre. El
compliment d'aquest programa és fonamental perquè l'estudiant no tingui
cap carència en la seva formació.
Cost/hora: L’ empresa ha de pagar a l’ alumne. El cost/hora per alumne
és d’ uns quatre euros en qualsevol dels dos models de contractació. Això
fa que el sistema dual sigui molt atractiu per a les empreses.
Legislació: Complir la normativa que regula la formació dual, que es pot
consultar al Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, i a la
Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig.
MODELS DE CONTRACTACIÓ DUAL

Com ja hem dit, durant la formació dual l’ alumnat rep un salari. Els dos
models de contractació acceptats són:
Contracte en formació i aprenentatge:


L’ alumne ha de tenir trenta anys com a màxim.



La durada del contracte ha de ser d’ un mínim d’ un any i un màxim
de tres anys.



La jornada laboral de l’ alumne ha de ser de quaranta hores
setmanals sumant les hores que passa a l’ empresa i les que passa
a l’ escola.



Aquest contracte té una bonificació de les quotes de la seguretat
social del treballador del 100% en cas d’ empreses de menys de
250 treballadors.



La referència de la retribució de l’ alumne és el salari mínim
interprofessional: 655,20 euros (per quaranta hores setmanals a l’
empresa) el 2016.



En cas que l’ alumne sigui contractat per l’ empresa un cop obté el
seu títol, també hi ha reduccions de les quotes de la seguretat
social.

Beca:


És el model més utilitzat, ja que és més flexible que el contracte.



No comporta una relació laboral entre l’ empresa i l´alumne.



La durada és d’ un mínim de dos mesos i un màxim de deu dins d’
un curs escolar.



Aquesta durada permet pròrrogues.



La gratificació que rep l’ alumne està pactada entre l’ escola i l’
empresa. La referència que s’ agafa en aquest cas és l’
IPREM (indicador públic de renda d’ efectes múltiples), que el

2016 és de 532,51 euros per quaranta hores setmanals a l’
empresa.

La persona de contacte per aquells que estiguin interessats és, en Jesús
Recasens e-mail: jesusrecasens@gmail.com
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Les seves dades personals contingudes en aquesta comunicació han sigut recollides dels contactes
mantinguts per vostè amb personal del COEC Tarragona i han sigut incorporades al fitxer de gestió amb
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document contractual entregat a l’inici dels contactes, o bé en una comunicació immediatament posterior
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En el cas de que aquesta sigui la primera comunicació que rep per part nostra, li sol·licitem el seu
consentiment per procedir en el tractament de les seves dades d’acord a les condicions detallades a l’inici.
Entendrem que ens presta el seu consentiment si en el termini d’un mes des de la recepció d’aquesta
comunicació no ens expressa la voluntat en contra. L’informem que pot revocar en qualsevol moment el
seu consentiment responent a aquest mateix e-mail indicant que no desitja rebre més informació sobre la
nostra institució, fet que el donarà automàticament de baixa del nostre llistat de correu. Podrà exercir els
seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Responsable del fitxer, COEC Tarragona
a l’adreça Av. Pau Casals, 11,2 (Tarragona) indicant en la comunicació la referència “LOPD” o bé enviant
un
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