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CONVOCATÒRIA FP DUAL 2017 – 2018 IES JORDI DE SANT JORDI
La present convocatòria de proposta per a desenvolupar una Formació Professional Dual,
es du a terme després d’haver signat els corresponents convenis en les entitats
col·laboradores (Ajuntament de València i Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana) amb l' IES Jordi de Sant Jordi.
Objectius:
1. Que l’alumnat es forme en una possibilitat pràctica i real d’inserció laboral.
2. Que el funcionariat veja noves possibilitats d’animació sociocultural, d'integració
social i d’intervenció en educació infantil a les diferents entitats, tant les que es
dediquen a l’educació formal, con la no formal o a la intervenció socioassistencial.
3. Aprofundir en el treball que ja s’està fent de connexió amb el teixit social i en
l'educació infantil.
4. Creació de sinèrgies amb les escoles, associacions, centre juvenils i universitat
populars o institutcions relacionades en la participació ciutadana.
Característiques de la convocatòria
L alumnat seleccionat per a participar en el projecte de FP Dual del centre realitzarà 400
hores en l'entitat col·laboradora desdel mes d'octubre de 2017 fins el mes de juny
de 2018, concretantse en 4h al día aproximadament.
Aquestes 400h s'unixen a les 400h que l'alumnat ha de fer del mòdul Formació en Centres
de Treball als CCFF d'Integració Social, Animació Sociocultural i turística, i Educació
Infantil, resultant 800h en total.
Aquest alumnat, haurà de realitzar el mòdul FCT a la mateixa entitat que desenvolupa la
formació dual.
Les beques previstes per al curs 2017/2018 son:
- 5 beques amb una remuneració de 300€ mensuals, a Serveis Socials per a
l'alumnat del CFGS d'Integració Social.
- 5 beques amb una remuneració de 300€ mensuals, a l'escola municipal infantil de
Pinedo, per a l'alumnat CGSF d'Educaicó Infantil.
- 5 beques amb una remuneració de 300€ mensuals, al departament de Joventut
de l'ajuntament de València per a l'alumnat del CFGS d'Animació Sociocultural i
turística.
- 1 Beca amb una remuneració de 350€ mensuals, al Consell de la Joventut de la
Comunitat valenciana per al alumnat d'Animació Sociocultural i Turística.

C/ Alcalde Gisbert Rico, 24 – 46013. València
Tel. 961206180 - Fax 961206181
http://iesjordi.edu.gva.es/
46012951@gva.es

Les activitats hauran de programar-se des de baix, es a dir, tenint en compte les
necessitats que es mostren des de les associacions de cada barri, els xiquets i xiquetes
de cada col·legi etc i també tenint en compte les possibilitats reals de cada espai. En eixes
activitats es pot involucrar persones voluntàries, com mares i pares de les escoles,
persones jubilades i funcionariat.
Al llarg de tot el seu procés formatiu, l’alumnat haurà de mostrar actituds personals,
socials i professionals adequades al treball a exercir. Com són: compliment de normes,
disponibilitat, empatia, ordre i neteja, comunicació fluïda, capacitat de coordinació amb
l’equip de treball, capacitat de treball en equip, interès per la seu pròpia formació contínua.
Al finalitzar el seu procés formatiu a la institució assignada, l’alumnat deurà haver
aconseguit els següents resultats d’aprenentatge:
* Identifica l’estructura i organització de la institució, relacionant-la amb el tipus
d’intervenció que presta .
• Implementa intervencions ètics i laborals en el desenvolupament de la seua activitat
professional, d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments
estables en l’entitat.
• Planificar i desenvolupar programes d’integració social.
• Implementa activitats dirigides als xiquets i xiquetes, seguint les directrius establides en
la programació i adaptant-les a les característiques dels xiquets i xiquetes.
• Avalua programes i activitats intervenint en l’equip de treball, assegurant la qualitat en el
procés i en la intervenció.
Finalment, les persones responsables avaluaran el desenvolupament i els resultats
parcials d’estes beques formatives per a obtindre el millors resultat pel que fa a la
formació de l’alumnat i l’impacte social i reorientaran si cal, la metodologia a seguir.
Condicions per accedir a la beca de FP Dual
- Estar matriculat/da en primer del CFGS d’Animació Sociocultural i Turística, o
d'Integració Social (en qualsevol dels grups, matí, vesprada o semipresencial)
- O estar matriculat/da en segón d'Educació Infantil o Integració Social modalitat nocturn.
- Estar matriculat en segon de qualsevol dels grups o modalitats beneficiaris de la beca. O
en tercer dels grups de nocturn.
* L'alumnat que el 31 de maig tinga algún mòdul no aprovat de primer, o de segon
d'Integració e d'Infantil nocturn, serà exclós del procés de selecció.
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Selecció
La selecció de FP Dual es farà segons els annexes X i XI de la ORDRE 2/2014, de 13 de
gener, de la Conselleria d’Educació Cultura i Esport per la qual es regulen determinats
aspectes de la ordenació de la FP Dual del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.
Aquests annexes fan referencia a:
- Tipus d’accés al cicle (prova d’accés o accés directe)
- Nota en l’accés
- Altres estudis (cicles formatius, carreres universitàries...)
- Idiomes certificats (A1, A2, B1, B2, C1 i C2)
No obstant, l'entitat atès que fa una aportació econòmica realitzarà una entrevista als
aspirants que considere oportú i seleccionarà aquella persona més idoni independentment
del lloc que ocupe al barem. O demanarà curriculum vitae, vida laboral o la documentació
que considere oportuna.
Renúncia
1. Les persones seleccionades podran renunciar a la beca durant els següents 10 dies
habils després d'haver-se-li assignat la plaça en l'entitat corresponent.
2. Passat el primer període, es podrà renuncia fins el 5 de setembre de 2017, sempre i
quan estiga suficientment justificat i acceptat per l'equip de professorat del FP Dual del
centre. Mes tard implicaría que algún/a company no puga beneficiar-se dels 9 mesos de
FP Dual.
En cas de no ser acceptada dita justificació:
- No es podrà optar a qualsevol altra beca ofertada pel centre
- L'alumnat realitzarà la FCT al lloc on diga el seu/a tutor/a sense tindre en consideració
l'opinió de l'alumnat.
3. L'alumnat que renuncie una vegada iniciat el periode de FP DUAL – FCT, tindrà un NO
APTE al mòdul FCT que tindrà que realitzar al curs següent i com a conseqüència tampoc
podrà presentar el projecte final de cicle.
Inscripcions:
L’últim dia per a participar serà el proper 9 de maig de 2017.
Per a participar, ompli la fulla de sol·licitud, entrega-la en l’administració del centre, i ves al
següent enllaç i ompli el formulari:
https://goo.gl/forms/NPLdCdslWpGcneSx2
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Calendari d'actuacions en fp dual
Publicació de la convocatòria

25 d'abril de 2017

Dates de presentació de sol·licituts

25 d'abril al 9 de maig de 2017

Data publicació resolució provisional

16 de maig de 2017

Temps de reclamacions

Del 16 al 19 de maig de 2017

Resolució definitiva

31 de maig de 2017

Entrevistes amb les entitats

De l'1 al 7 de juny de 2017

Adjudicació de places i lliurament de documentació

Durant el mes de juny

Data màxima de renúncia

10 dies habils despŕes de
l'adjudicació de les places

INICI FP DUAL + FCT

1 d'octubre de 2017

València, a 25 d'abril de 2016

Signat. David Aucejo Campos
Director IES Jordi de Sant Jordi

Signat._____________________________
Tutor/a FP DUAL

