
Aula Mentor és un programa de formació oberta a distància , que 

depèn del Ministeri d'Educació , Cultura i Esports .  

 

Permet l'accés a una àmplia oferta de cursos , amb el seguiment i el 

suport de tutors en línia de manera que el curs pot realitzar des de 

casa , des de la feina o des de les aules mentor. 

 

Està dirigit principalment a persones interessades a actualitzar o 

ampliar els seus coneixements i / o les seves competències 

professionals i personals . 

 



 Més de 100 cursos en línea amb matrícula oberta permanent i atenció tutorial 

propera a l’estudiant.  

 

 Més de 400 aules en funcionament a tota Espanya.   

 

 Els cursos estan destinats a joves i adults interessats en actualitzar-se i millorar 

des del punt de vista laboral i personal, amb independència de la seva titulació i 

nivell d’estudis.  

 

 Són certificats pel MEC, la superació d’un examen presencial que garanteix el 

nivell de coneixements adquirits.  



OBJECTIUS 

-Millorar la qualificació professional i cultural de les 

persones adultes i promoure el desenvolupament seves 

capacitats 

- Utilitzar entorns de formació amb el suport de les NTIC 

-Proporcionar una oferta formativa diversa i de qualitat 

en matèria de Formació distància a les persones que no 

té oportunitat d'assistir presencialment . 

- Oferir la màxima flexibilitat pel que fa a la dedicació , 

horaris , terminis , ritmes de treball ... 

 



Mitjans que utilitza 

 

Per aconseguir oferir cursos de qualitat , es planifica un 

sistema de control , avaluació i anàlisi de l'activitat 

d'alumnes , tutors , aules i el mateix sistema , que 

permet la contínua actualització i perfeccionament de 

tots els elements i actuacions en el model de 

formació. 

Està obert a qualsevol persona interessada amb 

independència de la seva titulació i nivell d'estudis . 
 

 



 

Mitjans que utilitza 

 

La flexibilitat d'aquest sistema de formació es fa 

extensiva a tots els participants en el sistema  

L'alumne té la possibilitat de triar el seu propi 

itinerari formatiu , marcar el seu ritme de treball , el 

lloc de realització del curs i també l'horari. 

 El tutor , com treballa des de casa , també té 

llibertat d'horari .  

 



Mitjans que utilitza 
 
 
Les institucions s'adapten l'oferta formativa a les seves 
pròpies necessitats i s'ocupen del manteniment i millora de 
l'equipament de l'aula , sense oblidar-se de la planificació 
dels horaris i del funcionament de l'aula, tenint en compte la 
demanda dels alumnes . 
- El MECD certifica finalment el curs a través d'un únic 
examen presencial que garanteix el nivell de coneixements 
adquirits . 
 
 



La matrícula es pot fer des de qualsevol aula.  

No hi ha terminis: la matrícula està oberta tot l’any tret el 
mes d’agost. 

 

El preu del curs és d’un màxim de 24 euros mensuals. La 
matriculació inicial és de 2 mesos, excepte en els cursos 
amb certificació de 30 hores i en aquells que s’estima es 
puguin fer en 1 mes.  

 

La durada del curs (i per tant el seu preu) és variable segons 
la dedicació de l’alumne.  

No hi ha terminis d’inici o finalització del curs.  

L’alumne pot presentar-se a examen en qualsevol de les 
cinc convocatòries organitzades durant l’any.  

  



Drets de l’alumne amb matrícula activa:  

 

Assistència a l’aula en un horari determinat 

Recolzament de l’administrador per l’ús dels equips i d’Internet 

Tutoria per la resolució de dubtes i avaluació (s’exceptuen caps de setmana, 
festius i mes d’agost). La resposta no superarà les 48 hores.  

Materials institucionals del curs 

Accés al tauler de treball del curs 

Ser autoritzat per examen, un cop finalitzades les activitats del curs 

 

Drets de l’alumne que ha acabat el curs: 

 

Presentar-se  a examen en dues convocatòries diferents si no s’ha superat la 
primera 

Obtenció d’un certificat d’aprofitament desprès de la superació de la prova 
final. (els certificats es recullen a l’aula i s’estima que estiguin disponibles un 
cop hagin transcorregut aproximadament 3 mesos desprès de l’examen).  

 



El personal de recolzament: 
 
 Enfront de cada aula hi ha un administrador/a. La seva 
relació amb els alumnes és bàsica per facilitar el procés 
d’una formació totalment a distància ja que al mateix 
temps que resol els problemes tecnològics que dificulten el 
treball dels alumnes, manté relació amb els tutors del 
cursos i informen de les incidències. 
 
 El tutor a distància a través d’internet. El mitjà de 
comunicació és el correu electrònic. Per aquest 
procediment es poden consultar, enviar les pràctiques 
exigides en el curs i rebre la resposta en un termini no 
superior a les 48 hores. La tutoria està disponible per 
l’alumne de dilluns a divendres menys festius. Tampoc 
durant el mes d’agost.  
 



Aula Mentor Constantí 

S’ha creat  mitjançant la subscripció d’un conveni amb el Ministeri d’Educació.  

Les responsabilitats de l’ Ajuntament  de Constantí:  

 Local equipat amb ordinadors en xarxa connectats a Internet, programes informa`tics 

corresponents als cursos ofertats i els materials d’aquests cursos per l’ús dels alumnes.  

 Condicionament del local i manteniment   

Les responsabilitats de la Subdirecció General del MEC 

  Selecció, formació, seguiment de qualitat i assistència dels tutors telemàtics 

Creació i actualització dels materials formatius 

Organització, posada en marxa, seguiment i actualització dels cursos 

Manteniment i actualització de la plataforma de formació allotjada al servidor Mentor 

Organització i seguiment de l’avaluació dels alumnes 

Gestió dels certificats dels alumnes 

 



Llistats de cursos i familias professionals  

Els cursos de Aula Mentor ( més de 120)  es troben  agrupats per àrees formatives: 

 




