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La implantació d'una plataforma d'aprenentatge Moodle ha permès a 
Foment de Terrassa ampliar la seva oferta formativa, que ha passat de ser 
només presencial a també virtual. Això ha facilitat l'accés a la formació 
ocupacional a moltes persones que ara poden accedir-hi sense 
restriccions horàries ni desplaçaments a aules físiques.

El repte
Conscients de l'important paper que exerceix 
la formació per augmentar les possibilitats 
d'accés a l'ocupació, l'empresa municipal de 
l'Ajuntament de Terrassa que gestiona el 
servei d'ocupació i formació de la ciutat, 
Foment de Terrassa S.A., té una llarga 
trajectòria en la formació de les persones 
amb programes formatius ben definits i 
consolidats, i instal·lacions ben dotades per 
oferir formació presencial.

El repte que es va plantejar Foment de 
Terrassa, i que li va permetre fer un salt 
qualitatiu i important, va ser oferir també 
teleformació a través d'una plataforma 
online pròpia, que permetés accedir a la 
formació ocupacional a moltes més 
persones, sobretot a aquelles que per 
diversos motius (mobilitat reduïda, familiars a 
càrrec, llunyania del domicili) tenien 
dificultats per desplaçar-se a les aules de 
Foment de Terrassa a fer formacions 
presencials.



El projecte
Foment de Terrassa va confiar per a aquest 
projecte en IThinkUPC pels nostres més de 
20 anys d'experiència desplegant solucions 
de formació online basades en Moodle, 
amb clients tan significatius i exigents en 
l'àmbit de l'Administració pública com la 
Conselleria d'Educació de la Junta de 
Castella i Lleó, el Ministeri d'Educació del 
Govern d'Andorra o la mateixa UPC, un 
dels campus virtuals basats en Moodle més 
grans d'Espanya.

El projecte, realitzat en col·laboració amb 
l'àrea de Formació de Foment de Terrassa i 
el suport de l'àrea d'Informàtica, va constar 
de les tres fases estratègiques que 

habitualment duem a terme en aquest tipus 
de projectes:

1. Fase inicial de consultoria per definir 
les necessitats i els requeriments del 
client des d'un punt de vista 
organitzatiu, funcional i tecnològic.

2. Fase d'adaptació i personalització de 
la plataforma a partir de tot el que 
aflora en la fase prèvia de consultoria.

3. Fase final de desplegament del 
campus virtual, totalment adaptat al 
client, amb sessions de formació i de 
treball conjunt amb els futurs 
encarregats d'administrar el campus, i 
un acompanyament per donar-los 
suport durant el moment crític de la 
posada en marxa.
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A més de l'adaptació de campus virtual a la 
seva imatge corporativa i d'oferir-lo amb 
l’opció multiidioma perquè els usuaris es 
poguessin moure per la plataforma en 
l'idioma que preferissin (castellà o català), 
una altra de les grans aportacions 
qualitatives del projecte per a Foment de 
Terrassa va ser la integració que es va dur 
a terme entre el seu sistema de gestió de 
la formació (Spin) i el campus virtual 
Moodle, automatitzant l'intercanvi de dades 
entre les dues plataformes (cursos, 
alumnes, qualificacions, etc.) i evitant tant 
que es fessin tasques duplicades com que 
es poguessin cometre errors en entrar-hi les 
dades.

Finalment, cal destacar l'acompanyament 
expert durant tot el projecte, així com la 
formació als usuaris clau de Foment de 

Terrassa per dotar-los de la màxima 
autonomia, tant en l'ús i gestió del campus 
Moodle com en el de l’eina d'autoria que 
des IThinkUPC incloem en el campus, i que 
els permet generar de manera ràpida i 
senzilla continguts online més atractius i 
més usables des de qualsevol dispositiu.

Si voleu més informació,
contacteu amb nosaltres:

Ricard Grau
TALENTS by IThinkUPC

ricard.grau.perez@ithinkupc.com 

Sense formació no hi ha ocupació, i teníem clar que la nostra aposta 
passava per poder oferir formació virtual a aquelles persones que fins 
ara no podien accedir a la formació professionalitzadora. 
Ara, amb el campus virtual de Foment de Terrassa, això és un fet.

Mª Dolores Megías, Gerent de Foment de Terrassa

Els resultats
Com a resultat del projecte que ha dut a 
terme IThinkUPC, Foment de Terrassa 
disposa actualment d'una solució de 
campus virtual basada en Moodle

perfectament adaptada gràficament i 
funcionalment a les seves necessitats de 
formació ocupacional, integrada amb els 
sistemes clau de gestió de la formació, amb 
una molt bona experiència d'usuari des de 
qualsevol dispositiu i amb autonomia per 
gestionar-la i crear continguts atractius.
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