
AULA MENTOR  promou una formació de qualitat, variada  i  a distància que et 

permetrà actualitzar el teu  perfil professional,  millorar les teves possibilitats d'inserció 

laboral  o simplement iniciar un procés de formació.  

L’Ajuntament de Constantí  ha signat un conveni de col·laboració  amb el  Ministeri 

d’Educació  de qui depèn aquest sistema de formació  i certifica els cursos. 

Característiques de  la formació mentor: 

 Flexible per a tothom, 

L’alumne tria l’horari i el lloc on realitzar el curs , si no tens ordinador o accés a internet podràs 

disposar d’un espai  a l’Escola d’Adults de Constantí  amb tot els recursos  necessaris. 

Variada: 

Amplia oferta formativa atenent a tot tipus de necessitats i especialitats ( més de 120 cursos)  

Econòmica 

La majoria de cursos estan dissenyats perquè tinguin una durada de  2 a 5 mesos i el cost 

mensual és de  24 € .  

Certificada: 

Al finalitzar el curs l’alumne rebrà un a certificació atorgada pel Ministeri d’Educació 

 

Funcionament dels cursos mentor: 

1.  A l’Escola d’adults de Constantí  o través de la web del projecto mentor : www.mentor.mec 

es  podràs demanar  i consultar  tota la informació dels diferents cursos. 

2.  Un cop t’hagis  matriculat  comptaràs  amb el suport d’un tutor  que t’acompanyarà durant 

tot el procés d’aprenentatge  i  que  serà qui  et donarà l’autorització per poder realitzar la 

prova final a la nostra Aula Mentor Constantí. 

3. Superada la prova obtindràs un certificat  que acredita la realització del curs ( amb el 

nombre d’hores realitzades, els continguts, els mòduls...) 

 

 

 

 



Oferta de cursos  

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

  

Salut i educació  

Atenció geriàtrica 
Nutrició 
Educació infantil 
Musicoteràpia 
Llengua de Signes 

 

Ecologia 

Agricultura ecològica 
Jardineria 

 

Emprenedors 

Creació,  Administració i Gestió de PYMES 
Gestió de RRHH 
Iniciatives Empresarials : Administrador 
de Finques, Gestió Immobiliària... 
Tributs 
 

 

Hosteleria i Turisme 

Turisme rural 
Disseny de Productes i Serveis Turístics 
Locals 
Processos de Gestió de Qualitat en 
Hostaleria i  Turisme 
 

 

Energies  renovables i instal·lacions   

Energies  renovables :  Solar Fotovoltaica, 
Tèrmica... 
Climatització 
Instal·lador Electricista. 
Fontaneria 
Automatismes Neumàtics i Electroneumàtics 
Avaluació Impacte Ambiental 

 

Tecnologies de la informació i la 
comunicació 

Certificació acadèmica CISCO 
Xarxes i equips informàtics 
Iniciació a l’informàtica 
Internet 
Ofimàtica 
Autoedició 
Programació 
Disseny web 

 

Mitjans audiovisuals 

Fotografia 
Vídeo 
televisió 

 

Desenvolupament personal 

Idiomes  
Cultura y formació general 

 
Si vols més informació o accedir a la relació de tots els cursos pots posar-te en contacte amb 

nosaltres a:   

 l'Aula Mentor  Constantí que està ubicada a l’Escola d’Adults del nostre municipi al              

C/ Sant Pere, 49, 2n   .tel.  977 52 42 28   

 la pagina  del projecto Mentor : www.mentor.mec.es/  o la de la  nostra  escola : 

www.constanti.cat/escola-dadults. 

  O a les adreces de correu electrònic  constanti@aulamentor.es o 

escolaadults@constanti.cat 
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