
 

  

5 CONSELLS PER ESCOLLIR BÉ UN CURS ONLINE: 
 

 

1. Verifica que el curs que t’ofereixen és realment el curs 

que vols fer: 

a. Comprova que el contingut, la durada, la certificació i la 

metodologia de formació siguin les que estàs buscant.  

b. Sol·licita informació al centre abans de matricular-te en el 

curs. Si desconfies de la informació que et donen, verifica-la 

amb algun organisme oficial. 

 

2. La reputació del centre és clau a l’hora d’escollir: 

a. Busca informació a Internet del centre per tal de tenir-ne 

referències. 

b. Al no poder veure el centre de formació de forma 

presencial és important que la informació que et facilitin sigui 

clara i entenedora.  

c. Mira si la formació que ofereixen té alguna homologació 

d’algun Ministeri, Universitat, del Servei d’Ocupació, d’algun 

Ajuntament o Gremi. 

 

3. Comprova que el preu del curs s’ajusti al que ofereix:  

a. Hi ha centres que ofereixen formació subvencionada i 

d’altres on cal pagar. Que la formació sigui a distancia no 

significa que hagi de ser gratuïta, si bé acostuma a ser més 

econòmica que la formació presencial.  

b. El cost d’un curs s’ha de correspondre amb les eines, 

materials, tutories, professorat i nivell de qualitat que s’ofereix. 

 

 



 

4. Demana informació àmplia del que necessites per seguir 

el curs: 

a. Cal que sàpigues quina és la durada del curs i els 

terminis per realitzar-lo.  

b. Has de conèixer si cal fer lliurament d’activitats i en quin 

moment s’ha de fer, per poder-te organitzar. 

c. Si et facilitaran materials d’estudi en format audiovisual 

o escrit, i com accedir-hi.  

d. I també caldrà saber quines eines tecnològiques 

s’usaran durant el curs i si el centre et facilitarà alguna d’elles. 

 

5. Informa’t de quin tipus de certificat obtindràs: 

a. És important conèixer si el certificat que et donaran, un 

cop finalitzis la formació, està homologat, té el reconeixement 

d’algun organisme, i quina validesa té en el mercat laboral. 

b. Algunes formacions online son gratuïtes però a l’hora 

d’expedir el certificat final, cal fer un pagament per obtenir-lo. 

Informa’t abans per tal de tenir-ho en compte. 


