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Metodologia i recursos 

Alguns dels cursos que formen part del catàleg de formació del Col·legi es presenten 
simultàniament en modalitat presencial i a distància, via streaming (retransmissió en directe). 

La versió a distància es realitza a través d’una plataforma virtual a la que cada alumne podrà 
accedir a través d’un enllaç electrònic i una contrasenya que seran facilitades uns dies abans de 
l’inici de l’acció formativa. 

La plataforma a través de la que es reproduirà i gestionarà el curs, consta de diversos espais 
virtuals que permeten a l’alumne obtenir tots els recursos necessaris per al seu bon seguiment.  

En concret l’espai digital habilitat consta del següents recursos: 

1) Vídeo i àudio. El professor retransmet la sessió formativa, i aquesta pot ser seguida 
en temps real pels alumnes. El vídeo apareix al requadre superior esquerra de la sala 
de videoconferències a l’ordinador de cada assistent. 

2) Pissarra electrònica. En aquest espai el professor pot fer anotacions i també 
permet que els alumnes puguin fer-ne. Alhora, també es projecten les presentacions 
(normalment powerpoint) o d’altres documents que el professor vulgui fer servir per 
acompanyar la seva explicació. Aquest material està disponible per a tots els 
alumnes. 

3) Canals de xat. Hi ha dos canals de xat, el primer és públic per a tots els assistents i 
es poden fer comentaris o formular preguntes adreçades al professor. El segon 
canal és privat entre l’alumne i el professor, i aquí es pot sol·licitar escriure a la 
pissarra virtual o fer preguntes que no volem que la resta d’assistents coneguin. 
 

Per a facilitar la interlocució entre els alumnes connectats a través de la plataforma digital i el 
professor, un tècnic assistent seguirà les sessions i facilitarà els aspectes tècnics que puguin 
sorgir en el transcurs de la retransmissió. Alhora, també formularà en veu alta les preguntes que 
els assistents connectats a la plataforma puguin fer al professor per tal que els alumnes 
presencials puguin seguir els comentaris dels alumnes que fan la formació a distància. 

La següent imatge és una representació del tipus de pantalla que tindrà l’alumne a distància 
en el moment de realitzar la formació: 
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Sistema d’avaluació 

Una vegada finalitzada l’acció formativa es comprovarà que els alumnes connectats a la 
plataforma virtual s’han connectat puntualment a la retransmissió i han participat en algun 
moment en els xats a través de preguntes formulades al professor, o amb comentaris. 

A banda, aquests han d’avaluar el curs a través d’un formulari que rebran i en el que expressaran 
el seu grau de satisfacció.  

Els certificats d’assistència al curs només s’emetran en el cas que es compleixin aquestes tres 
situacions. 

  
Altres recursos de suport per a l’alumne 

Els alumnes poden descarregar-se tot el material del curs tant durant el desenvolupament de 
l’acció formativa, com a la finalització.  

També disposen d’un correu electrònic per adreçar les preguntes o comentaris que vulguin fer 
al docent entre les sessions del curs i a la seva finalització. 

Pissarra i presentacions Retransmissió en directe

Xat per formular preguntes Llistat d’alumnes on-line 


