
www.mont-roig.cat

• Iniciació a la informàtica 
• Gestió de comandes i stocks de magatzems  
• Organització del servei turístic local 
• Agricultura ecològica  
• Nutrició
• Anglès
• Creació i administració de PIMES 
• Nòmines i seguretat social
i molt més...

Organitzat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional  
en col·laboració amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Millora la teva 
formació amb
L’AULA 
MENTOR!
Un programa d’aprenentatge 
obert, flexible i en línia 
per a majors de 18 anys

NO ET QUEDIS ENRERE!

Consulta l’oferta  
formativa completa a:

Tens fins a 200 cursos per triar! 

Horari d'atenció de l’aula
Dimarts i dijous: de 8 a 14 h
Aula TIC, c/Sòria 16-18,  
Miami Platja 

www.aulamentor.es



 Què és?
Es tracta d'un programa de formació a 
distància, però amb suport presencial 
i tutories telemàtiques, que compta 
amb més de 200 cursos que ajuden 
a completar la formació o accedir a 
titulació de formació professional o 
certificat de professionalitat.

 Quan?
Els cursos poden començar quan 
l'alumnat vulgui, qualsevol dia de l'any 
(excepte el mes d'agost), i portant el 
seu propi ritme d'aprenentatge. 

 Com funciona?
L'alumnat pot dissenyar el seu propi 
itinerari formatiu en funció de les se-
ves necessitats, del seu temps i de la 
seva formació inicial.

 En quins horaris?
No existeix límit de temps ni horaris 
preestablerts. El sistema Mentor per-
met a l'alumnat distribuir el temps 
dedicat al curs segons li vagi millor. 

 Des d’on?
El curs es pot seguir des del domici-
li o des de qualsevol lloc amb accés 
a internet. Si no es disposa d'equip 
necessari, es pot seguir des de l'Aula 
Mentor de Miami Platja on, a més de 
poder utilitzar un ordinador, es comp-
tarà amb suport per qüestions rela-
cionades amb l’entorn de treball. 

 S’ofereix ajuda en 
l’aprenentatge?

L'alumnat tindrà el suport d'un tutor/a, 
responsable del seguiment acadèmic 
i de resoldre els seus dubtes en un ter-
mini màxim de 48 hores.

 Quins certificats  
s’obtenen?

L'alumnat obtindrà un certificat del 
curs, expedit pel Ministeri d'Educació 
i Formació Professional, superant una 
prova presencial que es realitzarà a la 
mateixa Aula Mentor de Miami Platja. 

Informa-te’n a:
L’ESPAI, Av. Màlaga 32,  
Miami Platja · 977 172 5 27 
promocio@mont-roig.cat




