
 
 
 
  

Solució integral per a la formació on-line 

 



 

A Apprèn formació estem treballant perquè sigui així, perquè un cop acabi l’actual crisi 
sanitària puguem tornar a reunir-nos en un aula per formar-nos. També perquè tant ara 
com llavors aprofitem la tecnologia perquè la formació sigui encara més flexible, encara 
més àgil i encara més còmoda. 

Per això volem presentar-vos la nostra Solució integral per a la formació on-line. Una 
solució formada per tres mòduls (que poden treballar junts o per separat):  

• El campus asíncron 
• L’aula sincrònica 
• L’aula informàtica virtual 

El campus asíncron és un espai web en el que els alumnes realitzen l’entrada al curs i a 
on trobaran els manuals i la resta de recursos didàctics que el formador ha preparat. El 
sistema permet la tramesa i recollida automàtica d’exercicis i treballs, així com el seu se-
guiment, correcció, retroalimentació i puntuació. 

També estan aquí els serveis administratius que permeten des de la matriculació a la 
realització i tabulació de les enquestes de satisfacció, i també la tramesa automàtica dels 
certificats i diplomes. 

En el campus asíncron també es troben els enllaços als altres mòduls de la nostra solució. 

L’aula sincrònica és un sistema de vídeo-reunions virtuals que permet la celebració de 
classes virtuals en dates i horaris prefixats. Permet la projecció de continguts per part del 
docent, la demostració d’exemples i la “captura” per part del professor de l’ordinador de 
l’alumne i la seva projecció a la resta del grup. Els alumnes poden participar en la sessió 
i actuar quasi com si es tractés d’una classe presencial. 

Finalment, l’aula informàtica virtual és un nou i revolucionari servei formatiu que ofe-
reix als alumnes un ordinador remot, completament configurat, accessible des de qual-
sevol dispositiu connectat a Internet. 

En un curs presencial, els alumnes assisteixen a una aula preparada i ben configurada 
amb ordinadors on el professors els pot atendre... 

En una aula virtual, l'estudiant accedeix a un ordinador en perfecte funcionament i ben 
configurat on fer els seus exercicis, i el professor el pot atendre con si estigues presenci-
alment al mateix espai. 

Quant fem formació on-line ens trobem amb que cada alumne matriculat al curs acos-
tuma a tenir ordinadors diferents versions i fins i tot diferents programes instal·lats. Això 
dificulta la feina del docent, però també el seguiment del propi alumne i de la resta del 
grup. 

Aquesta qüestió es magnifica a mesura que el nivell del curs disminueix, fins a fer quasi 
inviable la formació on-line de nivells bàsics d’ofimàtica i d’alfabetització TIC. 

Podríem pensar que la solució és oferir als alumnes l’accés a un ordinador virtual, però 
els programes de virtualització, tant freqüents avui en dia pel teletreball, impliquen la 
instal·lació i configuració de complicats programes en el PC de l’alumne, i no acostumen 
a funcionar en altres dispositius. 

L’aula informàtica virtual ofereix un ordinador remot configurat per a cada alumne, 
accessible simplement des del navegador web. Sense cap instal·lació, sense cap configu-
ració. Tant fàcil com clicar en un enllaç i... ja hi som! 

Així, ajudem a reduir la bretxa tecnològica i formativa, permetent que els nivells menys 
hàbils en les TIC i també els alumnes amb menys recursos tècnics puguin continuar la 
seva formació en la modalitat on-line. 

L’alumne només necessitarà d’un dispositiu connectat a Internet (un mòbil o una tauleta 
podrien servir). La resta ho posem nosaltres. 

Aquest servei complementa qualsevol altra estratègia formativa on-line, tant asíncrona, 
com síncrona, i també, quant puguem, presencial i semi-presencial. 

La nostra és la solució més senzilla i completa per a la impartició d’accions formatives TIC, 
oferint a l’alumne un campus asíncron amb tots els materials, vídeo-classes sincròniques 
en dates i horaris establerts i un entorn, l’aula informàtica virtual, a on poder realitzar la 
part pràctica sense problemes. 

  

No hi ha dubte de que el món està canviant, i que a partir d’ara 
tot serà diferent. És a les nostres mans que aquests canvis que 
venen siguin una autèntica millora. 



  

Campus asíncron: És la porta d’entrada a tot el sistema. 
Aquí l’alumne trobarà els materials i els recursos que el docent ha preparat per el curs. 
També trobarà exercicis i un servei de missatgeria que el mantindrà en contacte permanent 
amb el formador. 
El Campus també inclou serveis administratius com les enquestes de satisfacció i el lliura-
ment automatitzat de certificats i diplomes. 

Aula sincrònica: En dates i 
horaris prefixats, el grup 
classe es reunirà en aquesta 
aula virtual per seguir les clas-
ses del professor. Tots els 
alumnes segueixen per vídeo 
les explicacions en directe, ve-
uen els exemples que el for-
mador desenvolupa en el seu 
ordinador i poden fer pregun-
tes com si es tractés d’una 
classe presencial. 

Aula Informàtica Virtual (AIV): Tant durant les sessions sincròniques com el seu temps de re-
pàs personal, l’alumne disposa d’un ordinador virtual totalment configurat amb el programari 
necessari per el seguiment del curs.  
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