
Classes particulars de Matemàtiques 

Online 

• Per a aprendre de forma més còmoda, motivadora i eficaç 

des d'on vulguis 

• Pots connectar-te a les classes de reforç des de qualsevol 

dispositiu. Treballem cara a cara igual que en una classe 

presencial però amb més avantatges. 

 

Com són les classes particulars amb una pissarra digital Smart Board MX 

75 v2? 

• Videoconferència des d’un panell de 75 polsades i resolució Ultra HD 4K que acosta al 

professor i alumne/a amb una excel·lent naturalitat. 

• Pissarra i documents compartits. La pissarra compartida en la teva pantalla perquè 

treballis activament i la descàrrega en PDF de tot el que s'hi ha desenvolupat. 

• Amb aquestes classes de reforç es millora sensiblement el rendiment dels alumnes perquè 

poden dedicar tota la seva atenció a l'assimilació de la informació que els està 

proporcionant el professor sense haver d'estar pendents de copiar el que van escoltant. 

• S’aprèn amb les millors aplicacions educatives. 

• Enregistrament (opcional) de les classes perquè puguis repassar-les després quan vulguis.  

• Professor i estudiant comparteixen en temps real una pissarra digital interactiva que 

compta amb eines (opcional) que dinamitzen i fan més atractives les classes.  

Prova-ho i veuràs que t’encantaran! 

 

Què necessites per a connectar-te? 

• Un ordinador portàtil o tauleta amb Skype instal·lat i una bona connexió a internet. 

• Connectar-te a una classe és tan senzill com anar amb el teu navegador al lloc des d’on 

podràs accedir a la teva classe i interactuar amb el professor. 

Així és de senzill! 

 

Cursos Moodle per temes des d’APRENDES 

 

APRENDES és la plataforma d’aprenentatge MOODLE on els alumnes podem seguir el curs 

sense classes, només amb el suport dels continguts especialment preparats (vídeo-tutories, 

notes de classe, exercicis resolts, activitats proposades, tests, i altres) per assolir els temes 

subscrits.  

És un sistema d’autoaprenentatge online de temes concrets. La seva duració és 

trimestral. 


