
AULA VIRTUAL DE FORMACIÓ

GESTIÓ DEL TALENT · RRHH · SELECCIÓ I OCUPACIÓ

EL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ DE PIMEC POSA A LA VOSTRA 
DISPOSICIÓ UN CAMPUS DE FORMACIÓ VIRTUAL, ADAPTAT A 
LES CIRCUMSTÀNCIES ACTUALS, PERQUÈ PUGUEU REPRENDRE I 
DESENVOLUPAR LES VOSTRES ACCIONS FORMATIVES. 

D’acord amb la resolució publicada pel SEPE el passat 17 d’abril de 2020, les empreses poden reprendre el 
desenvolupament dels seus Plans de Formació mitjançant l’ús de determinades eines digitals com les aules 
virtuals. Davant les dificultats que us pugui representar l’adaptació de la formació presencial a una modalitat 
online, posem a la vostra disposició els recursos necessaris per acompanyar-vos en aquest procés i crear un 
entorn d’aprenentatge exclusiu per als vostres treballadors. 

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI: A través del nostre Campus Virtual  

• Podem definir de forma personalitzada qualsevol tipus de formació per a vosaltres. Podeu incorporar a la plata-
forma qualsevol formació interna de la vostra empresa o la que pugueu fer amb altres proveïdors.

• Apliquem una metodologia que combina l’aprenentatge teòric, la realització de pràctiques i exercicis, i la realitza-
ció de videoconferències amb els tutors.

• Tot el procés d’aprenentatge es realitza amb l’acompanyament d’un tutor especialitzat. Gaudireu d’un accés 
exclusiu per realitzar el seguiment dels alumnes i l’emissió de tots els informes de connexions, videoconferències 
i altres.

• El campus compleix amb tots els requisits legals necessaris per a la correcta aplicació de les bonificacions per a 
formació. 

I A MÉS A MÉS:

• Personalitzem el campus de formació amb la vostra imatge, creant un entorn corporatiu per a la vostra formació.

• Disposeu d’un servei d’assessorament tècnic a alumnes i tutors externs.

Truqueu-nos sense compromís i us informarem de totes les possibilitats.
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