PROJECTE MENTOR
Mentor és un sistema de formació obert, lliure i a distància mitjançant Internet, promogut per la Subdirecció
General d’aprenentatge al llarg de la vida del Ministeri d’Educació, en col·laboració amb un ampli nombre
d’institucions. Garanteix una gran flexibilitat en l’aprenentatge i una atenció directa i propera a l’estudiant. A
Reus, l’Aula Mentor es posà en funcionament l’any 2003 gràcies al conveni de col·laboració entre el
Ministeri i l’IMFE Mas Carandell de l’Ajuntament de Reus.
L’objectiu de Mentor és l’educació permanent a distància i per a la inserció laboral mitjançant les TIC,
arribant a una qualificació professional amb una formació de qualitat.
EXÀMENS I CERTIFICATS
Acabat el curs i superada una prova final presencial, s’obté un certificat d’aprofitament del Ministeri que
garanteix el nivell de coneixements adquirits. Per obtenir la certificació s’ha de superar la prova. Per a
realitzar-la cal l’autorització de la persona tutora a l’acabar totes les activitats satisfactòriament. Quan arriba
el certificat a Mas Carandell, que habitualment és entre un mes o un mes i mig després, es contacta amb
l’alumne/a perquè passi a recollir-lo.
La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’examen. Al llarg de l’any hi ha cinc convocatòries. No
presentar-se durant quatre convocatòries significa perdre l’oportunitat de fer l’examen.
PREGUNTES I RESPOSTES
Quin preu tenen? El preu de la matrícula és de 48€, que donen dret a dos mesos de curs i a
presentar-se a dues convocatòries d’examen. Els cost de cada recàrrega addicional necessària per finalitzar
el curs és de 24€ i té validesa per 30 dies més. Els cursos de 30 hores, la matrícula és de 24€ i dona dret a
un mes de curs.
Quan es poden formalitzar les matrícules? Tot l’any, excepte a l’agost.
Una persona pot matricular-se a més d’un curs? No existeixen límits per realitzar cursos de
manera simultània, depèn del propi temps i de la capacitat. També de la disponibilitat de l’aula en cas que
es cursin des de Mas Carandell. La llista completa de cursos es pot consultar al web. En qualsevol cas es
suggereix començar amb un curs, per familiaritzar-se amb el sistema d’aprenentatge i avaluar el nivell de
dedicació. En funció d’aquestes variables es pot decidir matricular-se en un altre curs.
Cóm funciona el sistema de matriculació? La matricula inicial és de 60 dies ampliables en
períodes mínims de 30. Les recàrregues s’han de fer abans que acabi el període anterior, ja que quan
s’arriba a 0 dies es tanca automàticament l’accés al curs. El sistema informa a l’alumnat de manera
automàtica dels dies que resten quan són 15 o menys. A partir d’aquest moment l’avisa dels períodes de
recàrrega. Si es produeix una baixa o no es recarrega cal matricular-se de nou per 60 dies i no es garanteix
la permanència amb el personal tutor anterior.
Es pot fer una matrícula via Internet? Sí, seguint els passos indicats a l’apartat matrícula. Abans de fer el
pagament es recomana consultar els dubtes a la persona que administra l’Aula,
personalment o per correu electrònic
Què passa a l’oblidar recarregar la matrícula d’un curs? Si passen mes de cinc dies el
sistema considera nova la matrícula i cal tornar a abonar dues mensualitats.
El preu de la matrícula inclou els materials del curs? Sí. Els materials s’incorporen al curs. Hi ha cursos
que requereixen que l’alumnat disposi del software necessari per fer-los.
HORARIS
En quins horaris espot fer el curs? Qualsevol. Si es fa des de Mas Carandell cal consultar l’horari a la
persona administradora de l’aula.
De quan de temps es disposa per realitzar un curs? Mentor permet distribuir el temps de dedicació com
es vulgui No existeixen límits de temps. El procés d’aprenentatge és progressiu i cal assimilar gradualment
els coneixements per assegurar-se un aprofitament òptim.
Hi ha algun període de vacances? A l’agost. A partir de mitjans de juny i fins el 31 de juliol s’activa l’opció
de “congelar” el curs, és a dir que els dies que resten pendents es poden paralitzar durant l’estiu, per si es
vol descansar. Al setembre es pot “descongelar” i reprendre el curs, en cas contrari l’1 d’octubre el sistema
ho fa automàticament.
Per a més informació podeu adreçar-vos al correu de l’aula Mentor reus@aulamentor.es

