
CURS:

Aprèn a desenvolupar
el teu curs en línia

de la mà de Juan Gabriel Gomila,
un dels millors instructors d’Udemy



Amb aquesta formació t’oferim la possibilitat d’optimitzar el teu temps i el del teu alumnat. 
Aprofita-la per aprendre a filmar les teves sessions més habituals o genèriques de forma 
dinàmica i atractiva, per poder-les oferir com a cursos en línia a Udemy i al mateix temps 
utilitzar-les com a material complementari de l'alumnat a la UIB. 

Informació i matrícula
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Tel.: 971 25 96 96     E-mail: uibtalent@fueib.org

http://www.fueib.es/curs/online

Aprèn a desenvolupar el teu curs en línia
de la mà de Juan Gabriel Gomila, un dels millors instructors d’Udemy

El formador d’aquest curs és el senyor:
Juan Gabriel Gomila

Llicenciat en Matemàtiques, especialitzat en anàlisi
de dades i desenvolupador d'aplicacions mòbils.

Professor en línia a Udemy des de 2015.
Ha llençat més 50 cursos en línia

amb 100.000 estudiants
en més de 130 països de tot el món

Consulta AQUÍ el
seu perfil a Udemy

https://www.udemy.com/user/juangabriel2/


Tres sessions totalment pràctiques i aplicades els dies 16, 21 i 23 de gener de 2020 de 9 a 
15 hores.

Al professorat de la UIB.

La durada del curs és de 18 hores presencials, distribuïdes en 3 sessions de 6 hores cada una.

Serà el dijous 16, el dimarts 21 i el dijous 23 de gener de 2020, de 9 a 15 hores, a l'aula 1A de 
l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda del campus .

El nombre màxim d’alumnes és de 40. 
La direcció del curs es reserva el dret a anu�ar el curs en cas de no arribar al nombre mínim 
necessari.

La matrícula romandrà oberta fins al dia 10 de gener o fins que quedin exhaurides les places.

Aquest curs és gratuït.

Informació i matrícula
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Tel.: 971 25 96 96     E-mail: uibtalent@fueib.org

http://www.fueib.es/curs/online

Què t’oferim? 

A qui ens adreçam?

Calendari i horari

Quants serem?

Matrícula



Mòdul
1

Ensenyament en línia
- Plataformes per a l’ensenyament en línia
- Què és Udemy i com funciona
- Què necessites per començar

Mòdul
2

Infraestructura i recursos
- Material necessari
- Material recomanat
- Serveis addicionals
- Software recomanat
- Equip i configuració recomanats

Mòdul
3

Estructura d’un curs en línia
- Objectius i públic objectiu
- El rol d’Udemy i recursos a la nostra disposició 
- Com crear un currículum
- Elegir el preu perfecte per a un curs

Mòdul
4

Planificació i producció
- Elecció de la temàtica
- Eines de planificació
- Vídeo de prova
- El procés de gravació
- Trucs a tenir en compte. 

Mòdul
5

Màrqueting i difusió del contingut
- Difusió del curs i canals de venda
- Eines addicionals per créixer i escalar en el nostre mercat

Mòdul
6

Posa en pràctica el que has après
- Pràctica del contingut treballat
- Cada alumne tindrà l’opció de seguir fins al final el taller 

supervisat pel formador, per poder fer el llançament 
d’un curs en línia en acabar les tres sessions.

Informació i matrícula
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Tel.: 971 25 96 96     E-mail: uibtalent@fueib.org

http://www.fueib.es/curs/online
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La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis és un dels grans objectius d’UIBTalent, com també 
la gestió de cursos adreçats a estudiants i graduats universitaris, cursos de formació a la carta per a 
empreses, cursets d’especialització, seminaris, etc.

uibtalent.fueib.org

Donam resposta a les
teves necessitats:

Si vols organitzar o dirigir accions 
formatives, parla amb nosaltres. T'ajudarem 
a donar forma a les teves idees, al curs en què 
penses i t'ajudarem en tot el procés 
d'elaboració de la proposta i tramitació a la 
Universitat de les Illes Balears.

Pots concertar una reunió amb nosaltres i et 
facilitarem la normativa de la Universitat i els 
formularis a que cal emplenar.

Tota la documentació requerida s'elabora 
d'acord amb els models i el calendari que 
estableix la UIB. El personal d'UIBTalent resta a 
la teva disposició per resoldre dubtes sobre la 
gestió de cursos.

Contacta amb margalida.furio@fueib.org.

La nostra
experiència

Prop de 315.000 hores de
formació impartida

Més de 1.700 cursos realitzats

Uns 40.000 alumnes formats, de 
diversa procedència, les Balears,
Espanya i més de 20 països del món

Al voltant de 900 docents i
professionals co�aboren
amb nosaltres cada any

T'agrada la docència?

Penses que cal continuar 
formant-se una vegada acabats 
els estudis reglats universitaris?

Has detectat una mancança 
formativa?

Vols transferir els resultats de 
la teva recerca i donar-los a 

conèixer mitjançant un curs?

https://fueib.org/uibtalent

