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Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

1. El sistema de coneixement

Promoure la formació dual en graus universitaris professionalitzadors 

(d’acord amb els perfils i els criteris d’acreditació d’ensenyaments 

professionalitzadors i de caràcter acadèmic).

Fer-ho mitjançant una relació més estreta entre universitat i empreses 

i altres organitzacions, per millorar les competències de l’estudiantat 

de formació universitària.

El marc organitzatiu legal espanyol difereix del model majoritari 

de la resta d’Europa
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Beneficis de la formació dual

PROFESSIONALITZACIÓ

•Adquisició 
competències

•Vocació professional

•Capacitat 
emprenedora

•Apropament al mercat 
de treball

UNIVERSITAT – EMPRESA

•Adaptació curricular i 
de ritmes

•Millor integració al món 
professional

•Facilita altres formes de 
col·laboració

•Captació de talent 
jove

•Innovació

MOTIVACIÓ

•Nous actors i rols 
professionals

•Aprenentatge des de la 
praxis

•Formació contínua dels 
actors
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La formació dual en l’educació superior a Catalunya

Un nou clima per a 
la formacio ́

universita ̀ria dual a 
Catalunya 

Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement - PN@SC

Iniciativa Universitats

Doctorats Industrials

Experiència Formació Professional

Impuls Societat

Voluntat Política
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Grup de Treball per a la Promoció i el 

Desenvolupament de la Formació Dual en el 

Sistema Universitari de Catalunya

Elaborar i acordar propostes d’actuacions per desenvolupar la 

formació dual en el SUC,  i establir els mecanismes que 

faciliten la seva implementació.
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❑ Constitució del grup de treball

❑ Objectius i accions a desenvolupar

❑ Metodologia i Planificació

❑ Resultats

❑ Conclusions

Grup de Treball per a la Promoció i el 

Desenvolupament de la Formació Dual en el 

Sistema Universitari de Catalunya
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Finalitat del GT

❑ Promoure la formació dual en graus i màsters universitaris

❑ Elaborar i aplicar polítiques per a la formació dual de nivell

superior basant-se en el context específic

❑ Establir un mecanisme de comunicació universitat-empresa per 

acostar les necessitats de perfils professionals als plans

d’estudis en línia amb la universitat dual

Donar compliment a les accions proposades en el PN@SC:
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Objectius del GT (1/2)

❑ Elaborar i acordar les propostes d’actuacions per desenvolupar

la formació dual, a nivell del sistema universitari de Catalunya, 

per tal de dotar-lo de mecanismes que facilitin la seva

implementació, tant en modalitat presencial, com virtual…

Objectiu principal:



10

Objectius del GT (2/2)

❑ Proposar un marc de referència que situï la formació dual, en 

relació amb altres modalitats formatives.

❑ Proposar l’establiment d’un marc de relacions entre els actors

principals: estudiantat, universitat i empresa.

❑ Promoure polítiques d’acompanyament i suport a les 

universitats i a les empreses/institucions.

❑ Proposar la definició dels processos de garantia de qualitat

necessaris.

❑ Facilitar eines de suport per al desenvolupament de l’enginyeria

pedagògica de la formació dual.

❑ Proposar millores en la planificació dels graus i dels màsters

universitaris que facilitin la programació de formacions duals

Objectius específics:
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Formació dual universitària (1/2)

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA (MENCIÓ) 

• Graus: Entre el 20 i el 40 per cent dels crèdits

• Màsters: Entre el 25 i el 50 per cent dels crèdits

DOBLE TUTORITZACIÓ

• Tutor/a acadèmic/a                    Tutor/a entitat

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE FORMACIÓ DUAL

• Conveni marc de cooperació educativa

• Conveni específic o projecte formatiu en formació dual 
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Formació dual universitària (2/2)

CONTRACTE LABORAL DE FORMACIÓ DUAL

• Modalitat: Contracte laboral per a la formació en alternança

✓Ha de garantir la compatibilització de l’activitat acadèmica i laboral

✓Durada: màxim dos anys

✓Retribució: es recomana SMI

COMISSIONS DE SEGUIMENT

• Institucional

• Universitari
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