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PIMEC posa en marxa un nou campus de formació 

virtual 

L’entitat treballa per adaptar-se a les circumstàncies actuals amb l’objectiu que pimes i 

autònoms puguin reprendre o continuar desenvolupant les seves accions formatives. 

Barcelona, 4 de maig del 2020. PIMEC ha posat en marxa un nou campus de formació 

virtual, tot adaptant-se a les circumstàncies actuals amb l’objectiu que pimes i autònoms 

puguin reprendre o continuar desenvolupant les seves accions formatives, tant de 

cara a començar a recuperar l’activitat ordinària, com per dinamitzar un element altament 

motivador per als treballadors, fins i tot si es troben en situació d’ERTO.  

D’acord amb la resolució publicada pel SEPE el passat 17 d’abril, la qual indica que les 

empreses poden reprendre el desenvolupament dels seus Plans de Formació mitjançant 

l’ús de determinades eines digitals com les aules virtuals, el departament de Formació de 

PIMEC ha impulsat aquesta plataforma online per substituir la formació presencial 

bonificada. Aquesta eina es troba a disposició dels socis de la patronal perquè la facin 

servir amb la possibilitat de personalitzar-la i d’afegir la seva pròpia formació en un 

entorn d’aprenentatge exclusiu.  

Els usuaris podran incorporar a la plataforma qualsevol formació interna de la seva 

empresa o la que puguin fer amb altres proveïdors a través d’una metodologia que 

combina l’aprenentatge teòric, la realització de pràctiques i exercicis, i la realització 

de videoconferències amb els tutors. 

Cal destacar que tot el procés d’aprenentatge es realitza amb l’acompanyament d’un tutor 

especialitzat amb la possibilitat d’accés exclusiu per realitzar el seguiment dels alumnes i 

l’emissió de tots els informes de connexions, videoconferències, entre altres.  

El campus compleix amb tots els requisits legals necessaris per a la correcta aplicació de 

les bonificacions per a formació. A més, les empreses poden personalitzar el campus 

de formació amb la seva imatge, creant un entorn corporatiu per a la seva formació i 

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