
Experiència amb la FP DUAL al 
cicle formatiu de farmàcia i 
Parafarmàcia a l’institut de 

Palamós 
 



 
 

• El sector sanitari és important a la comarca del Baix Empordà 

• És la tercera comarca de la província de Girona amb major nombre 

d’oficines farmàcies, després del Gironès i l’Alt Empordà 

• L’Ajuntament de Palamós i la Cambra de comerç van donar suport 

al projecte, manifestant la necessitat d’ampliar l’oferta formativa  

de la comarca 
 

 

 
 
 

Projecte 



• El departament d’educació implanta el cicle en modalitat dual pel curs 
2016/2017 
 

• Conveni de col·laboració amb el Col·legi de farmacèutics de Girona 
 
29/09/2016 

Conveni Institut Palamós_FP Dual Cicle Formatiu de Farmàcia i Parafarmàcia 

Us informem que el Col·legi de Farmacèutics de Girona acaba de signar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament per tal de 
promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació Dual, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia a l'Institut de 
Palamós. 

Per mitjà d'aquest conveni, els farmacèutics col·legiats gironins que hi tingueu interès podreu oferir als alumnes d'aquest cicle formatiu, estades a la 
vostra farmàcia mitjançant un contracte laboral o una beca que permeti compaginar els estudis amb una feina al llarg del cicle formatiu. 

 

• Conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital de Palamós 
 

Implantació del cicle 



 
 

Com es va presentar 
A

C
T

IV
IT

A
T

S
  D

E
 P

R
O

M
O

C
IÓ

 EMPRESES 

ALUMNAT ESO 

A través del Col·legi de 
farmacèutics de Girona 

Visites a les oficines de 
farmàcia de la comarca 

 

Xerrades INS Palamós 

Xerrades o mailing a tots 
els centres d’educació 
secundària de la comarca 



Primer curs 
 
L’alumnat que compleix els requisits per fer la formació amb alternança 
comença l’FCT (de 80 a 100 h) a finals del tercer trimestre 
 
Després de l’FCT s’incorpora a la modalitat dual amb beca o amb contracte 
 

Organització del cicle 



Segon curs 
 

• Dual a l’empresa: Continuació o inici 

• Dual al centre: FCT i projecte dual 



• Equip docent 

• Alumne/a 

• Empresa 

Selecció de l’alumnat  



Es plantegen activitats d’ensenyament-aprenentatge relacionades 
amb les unitats formatives dualitzades  

M15 Projecte Dual 



Lorem Ipsum 

Lorem Ipsum 

 

DIFUSIÓ DEL 

CICLE 

ALUMNAT EMPRESES 

Contactes amb les 
oficines de farmàcia 

Jornada Aprenent-
dual 

Xerrades als instituts 
de la comarca amb  

alumnat d’ESO i BAT 

FP Baix Empordà Portes obertes 
Lloc web Institut de 

Palamós 



Des del curs 2017/2018 es realitza una 
jornada que és un punt de trobada entre les 
empreses, l’alumnat i el professorat. 

Jornada Aprenent-Dual 



JORNADA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
CFGM Farmàcia i parafarmàcia 

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 

APRENENTDUAL 
 

21 dAbril de 2021 / 19:00 hores 
 
 
 



  

Web Institut de Palamós 

Vídeo 
promocio
nal de 
l’FP dual 
a l’INS 
Palamós 
Vídeo 
promocio
nal  

https://youtu.be/bsKeQ0GTI60
https://youtu.be/bsKeQ0GTI60
https://youtu.be/bsKeQ0GTI60


  
 
FP Baix Empordà, és una iniciativa dels instituts del Baix Empordà que 
imparteixen FP: Institut de La Bisbal, Palafrugell, Palamós, Torroella 
de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols i que unifica l’oferta formativa de 
formació professional de Grau mitjà i superior de la comarca. 
 

 
WebfpBaixempordà  

FP Baix Empordà 

https://www.fpbaixemporda.com/

