
GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
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Formació en alternança. Compromís i acceptació de les condicions de la 
formació 

 
Dades de l’alumne/a 

 
Nom i cognoms NIF/NIE/Passaport 

 

 
Dades del pare, mare o representant legal (si l’alumne/a és menor d’edat) 

Nom i cognoms NIF/NIE/Passaport 

 

 
Dades del centre i de la formació en alternança

 
Nom del centre Nom del cicle formatiu 

INSTITUT DE PALAMÓS CFGM Farmàcia i parafarmàcia DUAL 
 
Informació que el centre ofereix a l’alumne/a

 
1. El centre docent ofereix el cicle formatiu en la modalitat d’alternança indicada, d’acord amb la Resolució                

ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació                

professional inicial i pel conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament (o la titularitat del                 

centre) i les empreses col·laboradores. 

 

2. La formació en alternança permet fer una estada remunerada en una empresa, a través de la qual poden ser                    

avaluades i reconegudes acadèmicament, de forma total o parcial, algunes unitats formatives a partir dels               

aprenentatges assolits. 

 

3. Entre d’altres novetats, aquesta formació comportarà: 

a. cursar el mòdul de formació en centres de treball (FCT) a partir del tercer trimestre del primer curs                  

acadèmic; 

b. compatibilitzar les classes al centre educatiu amb l’estada a l’empresa, a través d’una beca formativa o                

un contracte laboral, a partir de finals de maig o principis de juny del primer curs i durant tot el segon                      

curs. 

 

4. Si per circumstàncies imprevistes sobrevingudes per la situació socioeconòmica, les empreses participants no             

poden complir els acords subscrits amb el Departament d’Ensenyament (o la titularitat del centre), aquestes               

queden eximides de qualsevol responsabilitat. 

 

En tot cas, cal que els centres: 

- n’informin els alumnes; 

- prenguin les mesures adequades per cercar noves empreses o per impartir la formació en el mateix centre                  

educatiu. 

 
DIstribució d’hores

 
- Curs 2020/2021: 100h de formació en centres de treball (3r trimestre) 

- Curs 2021/2022: 878h formació alternança dual 

 

 

 

 



 
 

 
Selecció de l’alumnat 

 
L’equip docent decidirà quins/es alumnes són aptes per fer l’FP dual tenint en compte: 

1. L’expedient acadèmic en el moment d’iniciar-se el termini de selecció. Cal aprovar un mínim del 75% dels                 

continguts impartits tenint en compte les notes definitives i/o orientatives de la segona avaluació. En cas de no                  

tenir una cartera d’empreses suficient per a tots els alumnes, tindran prioritat els alumnes que hagin superat el                  

100% dels continguts. 

2. Cal haver cursat amb èxit la unitat formativa de prevenció de riscos laborals del mòdul professional de FOL                  

abans d’iniciar l’FCT. 

3. La iniciativa i l’actitud en vers la feina, els/les companys/es i el professorat.  

4. Les incidències de comportament: 

a. Si un alumne té una o dues incidències de comportament passarà al final de la cua de selecció. 

b. Si un alumne acumula tres o més incidències no podrà cursar el mòdul dual a l’empresa. 

5. Els alumnes que cobrin una prestació econòmica (atur o ajuda familiar) no podran realitzar l’estada dual i, per                  

tant, hauran de rebre aquesta docència al centre. 

6. Els alumnes majors de 28 anys han de presentar la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i accidents                  

personals a la coordinadora de cicles. Aquesta assegurança és una condició necessària per a poder realitzar                

l’FCT i/o estada dual. 

Finalment, l’empresa seleccionarà un o varis alumnes a partir d’una entrevista individual i en funció de les habilitats                  

socials i el compliment de requisits d’imatge personal. Per a cada lloc de treball, es faran 2-3 entrevistes. 

 
Declaració de l’alumne/a

 
Declaro: 
 

- Que, en fer la matrícula, m’han informat dels trets específics d’aquest cicle formatiu i dels requisits addicionals que haig                     

de tenir en compte com a alumne/a que s’hi matricula, segons el conveni de col·laboració amb l’empresa i l’organització                    

consensuada per a aquest curs. 

- Que en funció del meu rendiment acadèmic, actitud i situació laboral, el centre educatiu pot condicionar la meva                   

incorporació i continuïtat a l’empresa. 

- Que he informat, si fos el cas, a la directiva del centre i/o cap d’estudis d’FP de les meves característiques específiques i                        

que entenc que si existeix incompatibilitat amb aquest perfil professional no podré cursar el cicle en modalitat  dual. 

- Que he estat informat de què l’estada dual no serà una opció personal sinó que serà decisió de l’equip docent del cicle                       

formatiu. 

- Que estic assabentat i accepto les condicions específiques per a la impartició de la formació en alternança. 

- Que autoritzo el centre educatiu a facilitar les meves dades personals a l’empresa vinculada a la formació en alternança                    

i a intercanviar informació sobre la meva progressió dels aprenentatges. 

 
 

 
Signatura de l’alumne/a Signatura del pare, mare o representant de l’alumne/a (si és menor d’edat) 

 
 

 
Lloc i data 
Palamós, 

 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades 

seran incorporades i tractades al fitxer “Alumnes de centres educatius dependents del Departament d'Educació” amb la finalitat de 

gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva 

del rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel 

Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les 

dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu. 
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