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L?Escola Sert, amb l?objectiu d?optimitzar totes les seves eines i renovar les diferents
aplicacions tecnològiques, estrena nou Campus Virtual [2].
Tal com es va avançar fa uns mesos, l?Escola Sert ha apostat per millorar l?espai de
formació online dels seus estudiants, renovant la seva estructura i disseny a més
d?implementar noves funcionalitats amb la finalitat d?optimitzar l?aprenentatge dels seus
alumnes. Per l?Escola Sert, l?experiència dels alumnes és un dels punts clau, motiu pel
qual aquest mes de maig s?ha posat en marxa el primer curs de l?Escola Sert dins del
nou Campus Virtual. [2] Amb aquesta millora es pretén que els alumnes es beneficiïn dels
avantatges i noves oportunitats que la nova plataforma online els proporcionarà.
Així, les principals novetats estan enfocades a reforçar la usabilitat:
- Una nova imatge, moderna i intuïtiva.
- La incorporació de la secció ?El meus cursos?, pensada per accedir fàcilment als cursos on

t?has inscrit.
- La possibilitat de disposar d?eines de cerca per tal de trobar tot el que necessites quan ho
necessites.
- Estar al dia de totes les formacions que posa en marxa l?Escola Sert.
En el cas que, a més de ser alumne de l?Escola Sert, estiguis col·legiat, des del mateix
entorn virtual podràs accedir al catàleg de càpsules de la FormaTecA [3], facilitant així
l?experiència de l?usuari.
D?aquesta manera, es vol aconseguir una optimització de totes les eines que l?Escola Sert
posa a l?abast dels alumnes, permetent així una millor experiència formativa. Aquest nou
Campus Virtual [2] té un propòsit de potenciar encara més el networking entre alumnes, la
relació entre els docents i l?alumnat i la creació d?espais de debat i de trobada.
Esperem que aquest nou Campus Virtual
de tots els membres que hi participen.
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permeti desenvolupar la intel·ligència col·lectiva
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