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Introducció
InfoCurs.cat és una plataforma web que ofereix la possibilitat de formar-se, amb
cursos online de temàtica d’informàtica i en català.

Actualment, molts centres formatius online disposen de les seves pròpies
plataformes que permeten optar per aquesta modalitat formativa, però no en
català.

Així doncs, el projecte InfoCurs.cat té l’objectiu de desenvolupar una plataforma
per a oferir i realitzar cursos online en català i de temàtica d’informàtica i de
programació.

La web permet als usuaris registrar-se, veure informació sobre els cursos i
poder seleccionar el curs que li interessa. Una vegada validat el pagament del
curs, aquest es desbloqueja i apareix el contacte del seu professor, que és qui
farà el seguiment, així com també diferents documents i informació tant teòrics
com pràctics sobre el curs en qüestió.



Cursos

Es poden consultar els continguts però no veure’ls

Usuari no registrat Alumne del curs
Tenen accés als continguts del curs

La web permet als usuaris registrar-se, veure informació sobre els cursos i poder seleccionar el curs que li interessa.
Una vegada validat el pagament del curs, aquest es desbloqueja i apareix el contacte del seu professor, que és qui
farà el seguiment, així com també diferents documents i informació tant teòrics com pràctics sobre el curs en qüestió.

També permet a usuaris amb el rol de professor estar a l’altra banda del curs i fer el seguiment de tots aquells
alumnes que realitzen un curs.



Aula virtual
L’aula virtual és el perfil de cada usuari registrat. És des d’on es gestiona

tot allò que pot fer o ha obtingut a InfoCurs.cat.

• Cursos: actius, finalitzats, superats i no assolits.
• Certificats dels cursos superats.
• Qüestionaris
• Cursos preferits
• Historial de pagaments de cursos
• Configuració del perfil: nom de visualització, avatar, contrasenya...

Certificats

Quan es supera amb èxit un
curs, es genera de forma
automàtica un certificat que així
ho acredita.

Fòrum

Els alumnes poden participar del
fòrum del curs que estan inscrits.

D’aquesta manera poden intercanviar
missatges i dubtes amb els seus
companys del curs i també contactar
amb el professor, que també participa
i és qui administra el fòrum del curs.



Professor Ser professor

• Crear cursos
• Crear lliçons
• Crear activitats
• Participar del fòrum del 

seu curs
• Administrar el fòrum del 

seu curs

Són professors aquells usuaris que han estats validats com a tal per 
l’administrador de la plataforma. Un professor és qui fa el seguiment 
dels cursos i avalua als alumnes. A banda de les tasques de 
seguiment, un professor pot:

A InfoCurs.cat, si tens un curs o ensenyament a oferir, volem comptar amb tu. 
Sol·licita ser professor i aconsegueix-ho en tres passos:

Si tens vocació per ensenyar i tens uns coneixements que
t'agradaria transmetre, a InfoCurs.cat sempre estem oberts a
noves propostes.

Explica'ns i detalla'ns el teu projecte o curs. Estudiarem cada
proposta i ho valorarem per tal de què puguem oferir el curs i
transmetre aquest coneixements.

Una vegada validat com a professor, cal que facis la
proposta final del curs a impartir amb els continguts,
activitats i opcions creades i ben definides.

Des d'InfoCurs.cat validarem el curs i continguts, i
activarem el curs per tal d'oferir-lo als interessats.

En aquest moment, et formarem i et prepararem per què
puguis ser professor oficial de la nostra plataforma.

Un cop el curs s'ha validat, ja està tot
preparat i activat. Ara els alumnes ja
poden comprar el teu curs i ja pots
començar a fer de professor del curs.

1

2

3

Un professor també pot configurar els seus 
cursos i definir aspectes com:

• La durada del curs
• Les lliçons i activitats que el conformen.
• La quantitat d’activitats i lliçons.
• El mètode d’avaluació.
• El preu del curs
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