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FP DUAL:   formar-se i  treballar alhora
Aquest curs s'imparteix per primera 
vegada a Catalunya la Formació 
Professional Dual. La implantació 
d’aquest pla pilot, inspirat en l’exitós 
model alemany, ha estat una iniciativa 
liderada per la multinacional afincada a 
casa nostra Aldi Masquefa Supermercats, 
a la que s’han afegit també unes altres 
quatre importants empreses.
El gran valor afegit de la FP Dual és que 
els alumnes combinen la formació teòrica 
–un grau mitjà de tècnic en Comerç que 
imparteix l’Associació Hispano Alemanya 
d’Ensenyaments Tècnics (ASET)- amb el 
treball a l’empresa, en el cas d’Aldi en 
una de les botigues. “No són només unes 
pràctiques, és una feina”, afirmen des 
d’Aldi Masquefa Supermercats. 
Els alumnes tenen contracte i sou des del 
primer dia, i si superen el dos cursos de la 
formació amb èxit i obtenen la titulació, 
l’empresa els ofereix un contracte 
indefinit. “Són un més de la plantilla; 
volem que s’identifiquin amb Aldi i que 
diguin ‘aquesta és la meva empresa, no el 
lloc on faig les pràctiques'”.
A més, mentre en la FP convencional 
“hi ha mòduls i blocs, en la Formació 
Professional dual existeix una continuïtat 
i una connexió real entre els estudis i la 
feina, el que aprenen a l’escola ho posen 
en pràctica a la botiga”, afegeixen des 
d’Aldi. Els alumnes signen un contracte 
de dos anys de 40 hores setmanals, el 
60% de les quals treballen i l’altre 40% 
estudien. Tant a l’escola com a la botiga 
tenen un tutor que en fa el seguiment. 
La formació es gratuïta per a l’alumne, ja 
que la finança l’empresa, que a més els 
paga el sou.
Un dels resultats més visibles de la FP 

La Maria Mahicas i l’Eva Daza, a la botiga d’Aldi Supermercats a Martorell

“Això és una 
feina de veritat”

La Maria Mahicas i l’Eva Daza són dues 
joves de Masquefa que estant fent 
el pla pilot de la FP Dual. Totes dues 
van rebre informació i van presentar 
la candidatura mitjançant el Servei 
d’Ocupació de l’Ajuntament. La Maria 

havia acabat un grau superior de 
Comerç i Màrqueting i havia començat 
Dret. L’Eva havia fet un cicle superior 
d’Administració i Finances, a més 
del batxillerat i la selectivitat. Però el 
mercat laboral se’ls resistia. Quan van 
assabentar-se de l’oportunitat de fer 
la FP Dual tant la Maria com l’Eva es 
trobaven a l’atur.
“En aquest context de crisi aquesta és 
una oportunitat que no pots deixar 

escapar de cap de les maneres”, explica 
l’Eva. “Els estudis sempre obren portes, i 
amb la FP dual guanyes una experiència i 
un aprenentatge pràctic que és molt útil 
per fer-te camí en el món laboral”. Ella ja 
havia fet anteriorment algunes pràctiques, 
“però això és diferent; aquí saps el que és 
treballar ; és una feina de veritat”.  La Maria 
assenteix amb el cap quan sent aquestes 
paraules. “Amb la FP Dual estudiar és 
un treball, tens un salari des del primer 

dia, i això fa que et prenguis els estudis 
seriosament perquè t’hi jugues molt”.  
A l’establiment de Martorell la Maria i l’Eva 
hi practiquen tot el que aprenen a ASET, 
on fan assignatures com ‘merchandising’, 
tècniques de venda i emmagatzematge, 
logística i alemany, entre altres. “Rebem 
una formació molt complerta i a la 
botiga fem totes les funcions que pot fer 
qualsevol altre  col·laborador : som un 
treballador més”, afirmen.

de la competència”.
Un altre dels avantatges d’aquesta nova 
formació professional és que el títol 
de tècnic en Comerç està homologat 
a Catalunya i també a Alemanya, fet 
que obre més oportunitats. Per això la 
formació inclou també l’aprenentatge de 
l’alemany. Des d’Aldi estan convençuts 
que aquest nou model permetrà formar 
“professionals més capacitats i motivats”.
Feia tres anys que Aldi treballava per 
fer possible aquest pla pilot, mitjançant 
el qual han contractat al conjunt de 
Catalunya 31 joves entre 18 i 30 anys. 
Ara  ja treballen en la convocatòria 
d’una segona edició. La multinacional 
alemanya espera que s’hi puguin sumar 
més empreses i de més sectors, “per 
oferir una formació més global”. També 
que “la FP Dual s’acabi incorporant 
a l’ensenyament públic”, com passa a 
Alemanya. La Generalitat de Catalunya 
ha participat en l’homologació del títol. 

Sessions informatives i 
recollida de currículums per 
a la segona edició del curs
 
Aldi ja ha començat el procés de 
selecció de la segona edició del curs 
de FP Dual de tècnic en Comerç. Els 
requisits per a optar a aquesta oferta de 
feina i formació són tenir entre 18 i 30 
anys, estar en possessió del Graduat en 
ESO i tenir una clara vocació comercial. 
L’Ajuntament ha organitzat dues sessions 
al Centre Tecnològic Comunitari 
(avinguda Catalunya, 60) per a informar 
d’aquesta segona edició i per a recollir 
els currículums dels joves que hi estiguin 
interessats i compleixin els requisits. 
Les sessions es faran els dies 19 d’abril 
i 24 de maig, a les 10 del matí. Cal fer la 
inscripció prèvia al CTC o bé online a 
www.ctc.masquefa.net/formacio.

“Amb la FP dual guanyes 
una experiència i un 
aprenentatge pràctic 

molt útil per fer-te camí 
laboralment”

“Som un treballador 
més: a la botiga; fem 
totes les funcions que 
pot fer qualsevol altre 

col·laborador”

dual és que contribueix a combatre 
l’elevadíssima taxa d’atur que afecta els 
joves de casa nostra. “Incorporem a les 

nostres botigues col·laboradors joves i, 
per tant,  dins de les nostres possibilitats, 
donem feina i rebaixem la taxa d’atur 

juvenil”, expliquen des de l’empresa. A 
més es tracta de col·laboradors de la 
mateixa localitat o de localitats molt 

properes i “això té un impacte positiu 
directe en el territori; donem més 
oportunitats que no pas altres empreses 


