
ACTIVITATS PROFESSIONALS I/O 
HABILITATS SOCIOPERSONALS

Conecta Empleo: Comunitat educativa digital adreçada a docents I educadors/es, amb
recursos pedagògics, cursos online, ponencias, i tallers gratuïts. 
Fundació Esplai: Formació per educadors/es,  persones dinamitzadores d’espais TIC i
telecentres, voluntaris/es i persones que treballen en organitzacions socials. Formació
certificada i gratuïta.
Domestika: Formació adreçada a persones professionals o interessades del disseny
gràfic  I l'animació, fotografía, vídeo, il·lustració, etc. 
Baxi: Formació online gratuïta adreçada a instal·lador i tècnics projectistes del sector de
la construcció.
Aula Mentor: Programa de formació online promogut pel  Ministeri d'Educació i Formació
Professional, amb més de 170 cursos classificats per àrees amb certificació previ
pagament i examen presencial. 
Aprender gratis: Portal web dedicat a la divulgació de cursos gratuïts dirigit a tota
mena de públic i amb una àmplia oferta formativa. 

COMPETÈNCIES TIC 
Preparació ACTIC: Oferta d’aprenentatge online basada en els continguts de
l’ACTIC.
Google Actívate: Formació Online gratuïta en Màrqueting digital, Dades i
Tecnologia i Desenvolupament professional.
Cibernarium: Servei de formació i divulgació tecnològica de Barcelona Activa.
Formació certificada i gratuïta.

FORMACIÓ ONLINE
NO REGLADA 

IDIOMES
Parla.cat: Espai virtual d'aprenentatge del català; formació gratuïta
gestionada per l'Institut Ramon Llull.
Duolingo: Plataforma en línia que permet aprendre català, anglès,
francès o portuguès entre d'altres, de forma gratuïta i entretinguda;
compta amb versió per a escriptori i mòbils.
Busuu: Plataforma d'aprenentatge d'idiomes inclòs l'anglès i el català,
amb modalitat gratuïta.
That's English!: Programa d'ensenyament oficial que permet realitzar a
distància els tres primers cursos d'anglès del ala d'estudis de les EOI. 
Universia: Portal educatiu que ofereix una secció amb enllaços a cursos
gratuïts en línea de més de 30 idiomas.

MOOC'S
Plataformes d’eLearning que recullen cursos de pagament i gratuïts que
ofereixen universitats i empreses, gran part d’elles amb certificació; amb un
ampli ventall d’especialitats formatives en diverses llengües: des
d’aprenentatge d’idiomes a gestió d’empreses, nutrició, programació
informàtica, habilitats sociopersonals, aprenentatge social i col·laboratiu: 
Coursera; Miríadax; Futurelearn; edX.
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https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/competencias-para-educadores
https://fundacionesplai.org/
https://www.domestika.org/
https://www.baxi.es/
http://www.aulamentor.es/?jjj=1587105934638
https://aprendergratis.es/
https://www.preparacioactic.cat/
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://es.duolingo.com/
https://www.busuu.com/es
https://www.thatsenglish.com/
https://www.universia.es/
https://www.coursera.org/
https://miriadax.net/home
https://www.futurelearn.com/?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3343141:WA+Agency&utm_content=10:1&utm_term=USNetwork&ranMID=44015&ranEAID=VW0I2QEkbtc&ranSiteID=VW0I2QEkbtc-QyY3hfZOIDP_2HutMgXEyg
https://www.edx.org/es

