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Introducció
L’actual entorn social i l’alt atur juvenil que pateix Europa, i Espanya en particular, fa que les polítiques europees privilegiïn les formacions encaminades a la inserció professional dels joves. La crisi i l’efecte que aquesta té
en les altes taxes d’atur, sobretot juvenil, ha posicionat determinats països a atorgar una gran rellevància a la formació dual en tots els seus nivells educatius que han accelerat polítiques i reformes per al desenvolupament
d’aquest sistema de formació.
Segons l’informe elaborat per l’Observatori Català de Joventut (2014), el primer trimestre d’aquest any la taxa
d’atur a Catalunya en el col·lectiu juvenil, d’edats compreses entre els 16 i els 29 anys, se situa en el 37’5%; és
a dir, hi ha 247.600 joves a l’atur. D’altra banda, s’observa també que, des de l’inici de la crisi, l’atur afecta molt
més als joves no qualificats, amb un 52’2%, que els joves que han cursat estudis superiors, amb un 28’2% d’atur.
L’educació suposa, doncs, un factor clau per a la incorporació dels joves en el món laboral, fet que suposa menys
risc d’atur en aquest segment de població.
La Declaració de Poblet (2014) assumeix que una economia basada en el coneixement i la innovació s’ha de
sustentar en una relació propera i col·laboradora entre empreses, universitats, centres de recerca i tecnològics,
administracions i la societat de la qual formen part, i estableix el compromís de fomentar activament una estratègia de competitivitat, progrés social i econòmic que creï llocs de treball a Catalunya. Això ens condueix a afirmar
amb rotunditat que la societat catalana ha de basar el seu dinamisme, la seva cohesió, el seu progrés i la seva
competitivitat en el capital humà, en un sector productiu que generi llocs de treball qualificats. En aquest sentit,
cal apostar pel creixement, la internacionalització i la innovació de les empreses existents i per impulsar noves
empreses interessades en la innovació.
Els recents canvis que ha experimentat el sistema universitari espanyol i de convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) apunten a un augment de la importància de les relacions entre la universitat i
l’empresa i de les necessitats canviants d’aquestes i de la societat. Una relació fluida entre universitat i empresa/
institució, des de les etapes més primerenques de la formació universitària, és fonamental per a l’adquisició
d’adequades competències professionals i facilitar el trànsit dels titulats universitaris al món professional.
La tendència per oferir estudis universitaris amb una major orientació cap a la professionalització ha afavorit
el desenvolupament i creixement de la formació dual en altres països. La formació dual es constitueix com una
estratègia de formació i professionalització que cal tenir en compte per als joves, els menys joves, per a les empreses i per a la societat.

La particularitat de la formació dual és que inscriu la qüestió de l’ocupabilitat
en la formació.
La formació dual optimitza la professionalització per a un accés directe a l’ocupació. Està pensada per aquelles titulacions de caire més professionalitzador, com són enginyeria, educació, dret, administració i direcció
d’empreses i comunicació audiovisual, entre altres. La nostra convicció ens porta a proposar la formació dual
de qualitat basada principalment en la cooperació i coresponsabilitat dinàmica entre el món acadèmic i el món
professional.
La formació dual en el sistema universitari català es presenta com una altra via de formació, tant en modalitat
presencial com la virtual, per a millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament individual, incrementar l’adequació
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i la continuïtat entre les exigències del món professional i la formació inicial dels estudiants universitaris i aconseguir una millor eficiència econòmica i integració social.
En aquest document es presenten els mecanismes necessaris per a implementar un sistema de formació dual
en l’àmbit de l’Educació Superior al nostre país. En una primera part descriurem el concepte de la formació dual,
els principis bàsics i els beneficis d’aquest sistema de formació. Seguidament, presentarem la visió de dos països
europeus (Alemanya i França) que tenen una llarga experiència en aquesta modalitat de formació. Finalment,
presentarem els elements clau que creiem que s’han de tenir en compte a l’hora de pensar en la creació i el desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català.

La formació dual
En un escenari d’inestabilitat i de complexitat de l’entorn professional i laboral es requereixen persones dotades de
capacitats d’adaptació i predisposades a la mobilitat. El canvi d’organització del treball ha donat lloc a l’emergència del
concepte competència com a objectiu de la formació. A més de les competències específiques de cada titulació, l’enfocament per competències requereix actuacions professionals que possibilitin la invenció de respostes en situacions
noves o canviants i fer front a situacions evolutives constants.
La formació dual permet respondre als objectius tant de qualificació com de professionalització i constitueix una
pedagogia coherent que relaciona dos llocs de formació en un mateix projecte formatiu.

>> El concepte de la formació dual
La formació dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un
entorn professional.

En la formació dual, l’estudiant es converteix en l’aprenent que estudia.
La formació dual és un sistema complex de formació que requereix una organització i una estructura que assegurin i
doni coherència al procés d’aprenentatge alternat en el context d’un període de formació viscut en dos entorns.
Formació dual i aprenentatge són dos conceptes inseparables i estan intrínsecament relacionats. La formació dual
ofereix les condicions que faciliten i donen sentit a l’aprenentatge. No obstant això, la formació dual requereix una
pedagogia apresa des de la pràctica i una gran flexibilitat dels programes formatius, els formadors i les institucions.
L’interès de la formació dual resideix en el fet que l’empresa no es redueix només a ser el lloc on es consoliden els
coneixements teòrics, sinó que facilita les situacions experimentals que afavoreixen l’adquisició de les competències.
És un sistema que ha de considerar la multiplicitat d’actors en l’empresa i la multiplicitat d’actors fora de l’empresa:
institucionals, pedagògics, financers, etc.
La formació dual permet la preparació d’una titulació al mateix temps que s’adquireix una sòlida experiència professional que es beneficia dels dos entorns de formació.
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La formació dual és percebuda com una altra manera d’aprendre, ja que ofereix la possibilitat de començar un procés de formació que concerneix l’experiència en àrees complementàries de formació. En aquest sentit, la formació
dual transforma la visió tradicional d’una formació basada en la transmissió del coneixement, ja que descansa en el
principi de complementarietat dels coneixements que
l’estudiant adquireix en un entorn acadèmic i els que
adquireix en un entorn professional, no només per a
construir i produir competències sinó també per a adquirir i desenvolupar una experiència professional al
mateix temps que adquireix un coneixement formal.
La formació dual viscuda en contigüitat no afavoreix
per si sol el “maridatge cognitiu” entre coneixement
formal i coneixement pràctic, sinó que cal que es doni
una coherència i “inventar” o modelar estratègies per
desenvolupar la formació dual a la universitat.

Aprenent
(A)

Aprendre en formació dual significa que l’aprenent
integra el coneixement après en situació acadèmica i
en situació professional. La construcció d’una formació
“entre dos” necessita una coherència entre els dos períodes de formació, així com una enginyeria pedagògica
que serà l’element clau que posarà en relació els tres
actors de la formació: aprenent (A), universitat (TU) i
empresa/institució (TE).

Universitat
(TU)

Figura 1:

Empresa/
institució
(TE)

Actors de la formació dual
Eleboració pròpia

Principis bàsics de la formació dual
La formació dual és un sistema de formació orientat a la professionalització i basat en el respecte als principis fonamentals:
1. Reconèixer un temps únic de formació que fa referència a dos tipus de seqüències que han d’estar coordinades i
que han de ser complementàries i interactives: una en un entorn acadèmic i una altra en un entorn professional. Aquest
temps de formació ha de ser pensat i construït entre la universitat i l’empresa/institució. Això significa que l’empresa
es coresponsabilitza juntament amb la universitat de la formació i de l’avaluació de les activitats realitzades pels aprenents a l’empresa.
2. Un pilotatge general del procés de la formació dual que estigui estructurat, organitzat i que associï els elements que
es juxtaposen entre la universitat i l’empresa/institució per tal que la formació prengui forma en un sistema coherent.
3. Acompanyament a través d’un sistema de tutories reconegudes que no es limiti a la transmissió de coneixements.
L’acompanyament i la doble tutorització són els elements determinants de la formació dual. Cada aprenent ha de tenir
un tutor d›empresa i un tutor acadèmic. L’objectiu dels tutors és acompanyar l›aprenent durant tot el seu procés de
formació per tal que aquest adquireixi una autonomia progressiva i desenvolupi les capacitats de reflexió i les competències, tant professionals com acadèmiques.
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4. Contracte de treball per l’aprenent des de l’inici de la seva formació. L’empresa i l’aprenent estableixen una relació
contractual a través d’un contracte de treball específic per a la formació dual. Aquest contracte confereix l’estatut de
treballador a l’aprenent. Cada aprenent desenvolupa, durant el període de formació, una situació professional responsable en una comunitat de treball.
5. Reconeixement formal que sanciona el conjunt de les seves competències professionals, i no només les seves
capacitats tècniques, amb el reconeixement explícit en el diploma oficial de la titulació.

Beneficis de la formació dual
Els beneficis i les millores qualitatives que proporciona la formació dual en Educació Superior són:
Professionalització. Aquesta permet identificar el grau de vocació professional de l’aprenent quan encara no ha adquirit les competències específiques de la professió; tanmateix, li ofereix l’oportunitat de fer interactuar els coneixements
teòrico-pràctics. A través d’aquesta praxi o experiència incipient, l’aprenent adquireix el compromís, la responsabilitat,
l’ètica professional i l’autonomia i configura la seva identitat professional.
Motivació per part dels actors implicats. La implementació d’aquesta modalitat comporta una major motivació vers
la professió per part dels aprenents, la universitat, el professorat de la universitat, les empreses/institucions i els tutors
de les empreses participants, atès que hi ha un apropament al camp professional i a la realitat de l’empresa/institució i
un reconeixement social d’aquest nou model d’ensenyament/aprenentatge après des de la praxi professional.
Aparició de nous rols professionals. D’una banda, el tutor de l’empresa és un professional i alhora formador que
comparteix la responsabilitat formativa amb el tutor d’universitat. I, d’altra banda, l’aprenent compagina el rol d’estudiant i el d’aprenent en els dos contextos de formació. Això obliga a establir processos formatius continus i permanents
(reciclatge professional dels tres actors).
Aquests beneficis reverteixen en els tres actors implicats de la formació dual, els aprenents, els tutors d’universitat i
els tutors d’empresa, en tres grans àmbits: professionalització, motivació i relació universitat-empresa/institució.
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Beneficis / Actors

Professionalització

Motivació

Aprenents

Tutors
d’universitat

Tutors
d’empresa

l

l

Vocació professional

l

Adquisició de les competències
professionals

l

Domini de la praxi: competències
procedimentals

l

Motivació vers la professió

l

Desenvolupament de la capacitat
emprenedora: saber i saber fer

l

Procés d’ensenyament i aprenentatge
des de la praxi

l

l

l

Nous rols professionals

l

l

l

Coneixement de la realitat de l’empresa/
institució

l

l

l

Ritme adaptat que permet establir un
suport permanent i biunívoc entre
l’empresa i l’aprenent.

l

l

Estalvi en el cost de la formació inicial
del treballador, el període de prova i el
procés de selecció.

Relació
Universitat Empresa

Experiència professional de l’aprenent
adquirida durant el procés formatiu
inicial que coneix i s’integra en el clima
i la cultura de l’organització i augmenta
les seves possibilitats d’inserció laboral
dins la mateixa.

l

Facilitació del diàleg i la incorporació
d’adaptacions dels currículums
acadèmics.
Apropament de l’aprenent al mercat de
treball afavorint de forma progressiva els
processos de transició laborals.
Empesa de la col·laboració en els
àmbits de la recerca i la transferència de
coneixement.

Taula 1.

l

Beneficis per als tres actors de la formació dual
Eleboració pròpia

l

l

l

l

l

l
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La formació dual a Espanya i a altres països europeus: els casos
d’Alemanya i de França
La formació dual en Educació Superior ha estat implementada en molts països europeus des de ja fa alguns anys. Dos
països han privilegiat aquest sistema de formació: Alemanya (dual) i França (alternança).

La situació actual de la formació dual a Espanya
Tot i que a l’Estat espanyol aquesta formació encara no ha aconseguit un desenvolupament significatiu –com en altres
països europeus que coneixen i desenvolupen des de fa anys aquesta modalitat de formació–, existeixen algunes experiències de formació dual. La més significativa és la de l’Escola d’Enginyeria del Instituto Máquina Herramienta (IMH)
adscrita a la Universitat del País Basc (UPV). Aquesta és l’única institució que desenvolupa una estratègia de formació
dual en educació superior des de fa vint anys. El IMH va iniciar el curs 2012-2013 el Grado de Ingeniería en Innovación
de Procesos y Productos, en formació dual, amb l’autorització del Govern del País Basc i de l’Estat espanyol. És l’única
titulació en modalitat dual reconeguda per l’ANECA (2012). A Catalunya existeix una experiència única a la Universitat
de Lleida en el grau en Educació Primària.

>> El model de formació dual a Alemanya
En el sistema dual alemany la part de formació professional equival a 1 o 2 dies per setmana depenent de les regions
(Länder) i la part dominant de la formació s’efectua a l’empresa o en el centre de formació de la pròpia empresa.
L’organització de la formació dual emana de la llei federal de 14 d’agost de 1969 de la formació professional, revisada
àmpliament l’any 2005, que disposa que la formació ha d’aportar les aptituds, els coneixements i les capacitats necessàries per a l’exercici d’una activitat professional qualificada en el món del treball en evolució. Aquesta llei preveu que els
reglaments de formació en empresa són nacionals i elaborats per oficis (365 oficis estan registrats al repertori i hi ha més
de 15.000 especialitats).
Aquests reglaments o codis de formació, estan elaborats entre els agents socials (les cambres de comerç, els col·legis professionals,...) i l’Institut Federal de la formació (BIBB, en concertació amb la KMK, Conferència de Regions responsables de
la part teòrica de les formacions). Els reglaments fixen els programes, la durada de la formació, la progressió metòdica de
les seqüències, les aptituds dels formadors i les competències transversals i específiques que han d’adquirir els estudiants.
Les Cambres de Comerç (CCI) són les encarregades d’aconsellar i controlar les empreses formadores en quant a l’aplicació i compliment d’aquests reglaments (verificar i qualificar els formadors) i de fer exàmens, parcials i finals.
A nivell financer, no existeix cap regla general de contribució o d’obligació per part de les empreses per al desenvolupament de la formació dual. No obstant, existeixen convenis col·lectius que fixen els salaris dels aprenents (entre 600 i
1.500€ segons la branca professional) i, preveuen, de vegades, una reducció dels costos dels centres de formació interempresa de la branca professional.
L’absència d’obligacions legals per les empreses és compensada pel fort sentiment de responsabilitat i compromís dels
agents socials a l’hora d’analitzar l’evolució de les professions i per tal d’oferir oportunitats de formació i d’ocupació futures de les branques professionals.
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>> El model de formació dual a França
El model de formació dual, a França conegut amb el nom de “formació en alternança”, es va obrir progressivament als
estudis d’ensenyament superior a partir de la llei de 1987.
Les dues singularitats del model d’alternança francès són l’acompanyament pedagògic i un contracte de treball específic: contracte d’aprenentatge, pels estudiants en formació inicial, i el contracte de professionalització, per majors de 26
anys i/o aturats.
L’acompanyament pedagògic significa que, durant tot el període de formació, l’aprenent està acompanyat pel tutor
d’empresa i pel tutor d’universitat.
El contracte de treball es regeix pel reglament jurídic del dret del treballador. L’aprenent gaudeix d’un contracte específic per a la formació en alternança des de l’inici de la seva formació i es converteix en un estudiant treballador.
A nivell financer, la formació en alternança constitueix un sistema que és objecte de regulars ajustaments i evolucions.
La font de finançament de la formació en alternança és doble: per una banda, l’Estat a través de les Regions i, per l’altra,
les empreses a través de la taxa d’aprenentatge mitjançant els organismes recaptadors d’aquesta.
Algunes dades destacables de la formació en alternança a França:
• El 2008 es van signar al voltant de 300.000 contractes d’aprenentatge en el sector privat i prop de 7.000
contractes en el sector públic a tots els nivells formatius. Actualment, compten amb uns 450.000 aprenents i s’espera arribar als 500.000 el 2017.
• El 59% de les empreses que van contractar aprenents comptaven amb menys de 10 treballadors.
• Les empreses de més de 250 treballadors són cada vegada més nombroses a l’hora de signar contractes
d’aprenentatge.
• El 2008 es van signar un 12% de contractes nous davant el 3% que es van signar el 1992.
• En l’Educació Superior, actualment es compta amb uns 80.000 aprenents, 17.000 empreses i 13.000 titulacions superiors.

Condicions favorables per al desenvolupament de la formació dual
L’experiència en formació dual d’altres països, com ara Alemanya o França, ens poden servir de model, però no de patró
a l’hora de pensar en el sistema de formació dual en educació superior que volem i/o necessita el nostre país.
No es tracta de transferir cap dels dos models breument presentats. Cal tenir en consideració les condicions generals
existents i orientar la formació dual d’acord amb les característiques particulars educatives, socials i econòmiques del
país.
No obstant això, es proposen una sèrie de condicions que creiem necessàries i que poden ajudar a la construcció i desenvolupament d’aquesta altra via de formació en el nostre sistema universitari.
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1. Condicions estratègiques
• Analitzar les condicions existents: els objectius prioritaris, les condicions institucionals, culturals i curriculars i els requisits pedagògics.
• Determinar els objectius estratègics.
• Involucrar les parts interessades, participació de tots els actors interessats i acordar les formes de col·laboració.
• Planificació de la implementació i acció.
• Cooperar amb altres països que tinguin una llarga trajectòria pel que fa a la implantació del model formatiu.
2. Condicions institucionals
• Esdevenir una estratègia de projecció conjunta: universitat i empresa/institució.
• Considerar l’empresa com a lloc formador adaptat a les pròpies necessitats per a construir les progressions
pedagògiques i, al mateix temps, (re)adaptar les formacions que es proposen a les necessitats de l’entorn
professional.
• La formació dual necessita un marc legal: els contractes de treball per als estudiants universitaris d’aquesta modalitat de formació, un sistema d’avaluació i el reconeixement oficial d’aquests estudis.
• En un primer moment, la universitat ha de preveure i validar aquelles empreses que puguin adaptar-se a
les necessitats de l’estudiant dual. El ritme de la formació dual ha d’estar negociat entre els socis (universitat-empresa/institució) per assegurar una adequada progressió pedagògica de l’estudiant i evitar l’abandonament dels estudis universitaris.
• Els espais de regulació són indispensables per definir la temporalitat i la trajectòria (activitats, eixos de
progressió, avaluació) i perquè els socis es coneguin i els reconeguin en l’activitat formadora.
3. Condicions d’organització dels ensenyaments
• Adaptar els programes (currículum) formatius conjuntament amb les empreses/institucions.
• Assegurar una coherència entre la missió que es proposa en l’empresa i els objectius de la formació a
la universitat per a l’obtenció del diploma.
• Utilitzar pedagogies, des de la praxi, que facilitin la reflexió de les experiències viscudes en situació de
treball amb la finalitat que l’estudiant sigui capaç de conceptualitzar l’experiència i garantir l’adquisició
de competències.
• Crear equips pedagògics pel seguiment de les activitats amb el propòsit de millorar els processos d’aprenentatge de l’estudiant.
• Dotar l’empresa dels instruments d’avaluació i de seguiment que representin la progressió de l’estudiant
en l’empresa i que, alhora, serveixin d’eines de comunicació entre el tutor d’empresa i el tutor d’universitat; universitat i empresa comparteixen formació i avaluació.
• Assumir i acceptar noves formes i actors de formació i d’avaluació.
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Proposta de model de formació dual en Educació Superior a
Catalunya
La importància de la coherència que existeix en cada país entre les principals característiques del sistema educatiu, les
formes d’organització del treball i de les empreses no permeten la importació directa d’un model forà. Allò que és pertinent en un país no ho és en un altre. La transferibilitat de models de formació és factible si es fan adaptacions respecte
a les polítiques d’ocupació de cada país i es facilita que les empreses interaccionin amb l’estructura del sistema educatiu.
En el nostre cas, si volem implementar un dispositiu de formació dual en el sistema universitari català, caldrà donar una
certa coherència i “inventar” o modelitzar estratègies educatives per al desenvolupament d’aquesta formació. Per aquest
motiu, proposem la formació dual en el sistema universitari català com una estructura original de professionalització per
tal que els estudiants universitaris que es formin en aquesta altra modalitat de formació adquireixin i desenvolupin competències professionals que garanteixin una ràpida adaptació al món laboral.
Aquest model es presenta com una xarxa de socis a diferents nivells –polítics i institucionals, organitzatius i operacionals, i pedagògics i d’interrelació d’actors– on l’accent es focalitza en el principi de coresponsabilitat en matèria de
formació. El model ha d’assegurar, per tant, els tres nivells de desenvolupament de la formació dual: polític-institucional,
organitzacional i enginyeria pedagògica.
El nivell polític-institucional fa referència a l’Estat, el qual hauria d’intervenir a través dels òrgans de govern competents
en matèria de reglamentació administrativa (legislació laboral) i pedagògica (universitats). És també qui hauria de finançar
les empreses que contractin aprenents –per exemple, a través d’exempcions de càrregues socials– i les universitats.
El nivell organitzacional fa referència a l’organisme de gestió de la formació dual, tant a la seva estructura com a l’organització de la formació del conjunt de les universitats catalanes. És també qui rebria i gestionaria el finançament provinent
de l’Estat i el distribuiria a les universitats, segons els criteris fixats.
El nivell d’enginyeria pedagògica fa referència a la relació pedagògica amb l’empresa. Pot ser un centre/servei nou o bé
un servei propi de la universitat. Els membres representats serien professionals provinents d’ambdós entorns: l’acadèmic
i el professional.
Nivell polític-institucional
Nivell organitzacional
Nivell enginyeria pedagògica

La
formació
dual

Figura 2: Proposta de Sistema de formació dual a Catalunya. Elaboració pròpia

14 |

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ DUAL EN EL SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ

Què necessitem per a desenvolupar un sistema de formació dual
en Educació Superior?
Dimensions

Ítems
1. Partenariat i coresponsabilitat de la
formació

2. Ritme i tipologia de la formació dual

Institucional

Didàctica

3. Polítiques institucionals

Necessitem
Una relació més estreta amb el sector
empresarial
Considerar l’empresa/institució com a entorn
de formació.
Considerar el ritme de formació de les
empreses/institucions
Polítiques de finançament que promocionin
aquest tipus de formació
Reconeixement acadèmic oficial de les
titulacions

4. Espais per a la regulació de la formació
dual

Facilitar espais de trobada per a organitzar
la formació dual entre universitat i empresa/
institució

5. Referències contractuals

Establir un marc legal de contractació
específic per a la formació dual

1. Estratègies didàctiques

Currículums més flexibles adaptats a les
necessitats de les empreses/institucions

2. Sistema d’avaluació

Acceptar el poder de formar i d’avaluar de
l’empresa/institució

1. L’aprenent

L’estudiant passa a ser aprenent que estudia.
Necessita una major autonomia

2. El tutor d’universitat

Canvi de rol i de competències del
professorat: el professor esdevé la persona de
referència que acompanya l’aprenent en el
seu procés de formació.
Manté un diàleg permanent amb l’empresa/
institució

Pedagògica

3. El tutor d’empresa

Un nou actor apareix en la formació de
l’aprenent: el tutor d’empresa.
Es una peça clau en aquest engranatge de
formació

4. Acompanyament i doble tutorització

L’aprenent gaudeix d’un doble
acompanyament: a la universitat i a
l’empresa/institució

INFORME

Personal

1. Motivació, autonomia i responsabilitat

L’aprenent es responsabilitza de la seva doble
tasca: treballador i estudiant.

2. Producció de coneixement i adquisició de
competències

Comparteix dos entorns de formació i
adquireix competències

3. Projecte personal i professional

Durant la seva formació defineix el seu
projecte personal i professional

4. Inserció professional

Amb les facilitats que han de venir de la part
institucional de promoció de la formació
dual, l’aprenent té moltes possibilitats que
sigui contractat per l’empresa en finalitzar la
seva formació.
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Taula 2: Elaboració pròpia a partir de la modelització de les dimensions de Roure-Niubó, 2011
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