Resolució de 6 de març de 2014 per la qual s’aprova el document “Formació
professional dual”
L’article 100 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que l’Administració
educativa ha de promoure i fomentar la capacitat de lideratge dels professionals de
l’organització i la gestió dels centres educatius i l’oferta de serveis d’assessorament,
orientació i suport per a la gestió de la innovació en l’àmbit educatiu, i ha de proposar i
adoptar les mesures pertinents a aquests efectes.
L’article 63 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació manifesta que el
Departament d’Ensenyament ha de planificar, organitzar i desenvolupar les accions
formatives corresponents a l’alternança entre formació i treball. Així mateix, l’article
170.2 de la Llei preveu que les empreses col·laboren per mitjà de convenis en els
ensenyaments propis de la formació professional.
D’acord amb això, s’ha organitzat un nou model de formació en alternança aplicable
als alumnes de formació professional inicial, articulat mitjançant convenis de
col·laboració, amb la finalitat d’obrir nous àmbits de cooperació entre el centre educatiu
i l’empresa que els permeti nivells més alts de compartició de responsabilitats
formatives.
En aquest context és necessari facilitar als centres educatius la implantació de la
formació en alternança, mitjançant un nou document per a l’organització i la gestió dels
centres.
En conseqüència, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 16 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
Resolc:
Primer.- Aprovar el document “Formació professional dual”.
Segon.- Aquest document s’integra com a part dels documents per a l’organització i la
gestió dels centres per al curs 2013-2014, aprovats per Resolució de la secretària
general del Departament d’Ensenyament de 21 de juny de 2013, dins de l’àmbit de
currículum.
Tercer.- El document es pot consultar a http://educacio.gencat.cat/portaldecentre i
http://educacio.gencat.cat/gestiocentre. Els directors i titulars dels centres n’han
d’informar els diferents sectors de la comunitat escolar i han de facilitar-los l’accés a
les informacions que s’hi contenen.
Quart.- Per a la seva aplicació a l’àmbit de la ciutat de Barcelona, correspon al
Consorci d’Educació l’adaptació i el desenvolupament del contingut del document.
Barcelona, 6 de març de 2014
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