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Bon dia!

Li presentem la nostra Memòria Anual d’Activitat de 2014 que expressa els fets i dades més significatius.

En primer lloc volem esmentar la nostra homologació com a la primera empresa autoritzada per impartir 
Certificats de Professionalitat en Teleformació, plataforma i continguts, pel Servei Públic d’Ocupació 
Estatal.

Després de diversos anys d’esforç i inversió en la producció i edició de continguts per a Certificats de Profes-
sionalitat rebem aquest reconeixement a l’esforç de moltes persones i mitjans empleats.

També l’han aconseguit empreses i entitats que han presentat la seva sol·licitud amb el nostre 
campus virtual, continguts i/o projecte formatiu.

Volem destacar l’important nivell d’exigència del SEPE, i l’agraïm perquè ens ha ajudat a millorar.

2014 ha estat un any en el qual ens hem centrat en la creació de continguts per oferir un

ampli catàleg de llibres i cursos online.

També hem dedicat el nostre esforç a la formalització d’acords amb tercers per concretar col·laboracions es-
tables i d’interès mutu.

El nostre treball està presidit per l’objectiu de prestar serveis i productes pràctics i de qualitat.

Estem a la seva disposició i ens oferim a col·laborar (o seguir col·laborant) amb vostè aportant valor, solucions 
i serietat.

Moltes gràcies, una cordial salutació!

María Jesús Pérez Ruiz de Valbuena

mariaperez@adams.es

Jesús Pérez Ruiz de Valbuena

jesusperez@adams.es
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som
L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món 

(Nelson Mandela)
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Des de 1957 treballem per aconseguir la millor formació dels qui confien en nosaltres.

Missió

Facilitar el desenvolupament i qualificació professional de persones a través 
de la formació i contribuir a la consecució dels objectius de les empreses, 
entitats i administracions públiques que confien en nosaltres.

Visió

Treballar sota els valors d’innovació, qualitat i adaptació al client per aportar 
les solucions de formació que necessiten.

Valors

QUALITAT

Avalada en la formació impartida

RECONEIXEMENT

Especialment pels nostres clients

ADAPTACIÓ

En modalitat de formació, en horaris, 
en continguts i si no existeix,  
ho fem a mida INNOVACIÓ

Constant en sistemes de formació 
i adaptació a continguts

EXPERIÈNCIA

Més de 50 anys formant

PROFESSIONALITAT

Equip humà i tecnologia a la disposició del client

SATISFACCIÓ

Dels clients que confien en nosaltres 
i els seus casos d’èxit

RESPONSABILITAT

Amb mesures actives cap als nostres 
empleats, els nostres clients i la societat
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Instal·lacions 

       15.000 m2

ADAMS Formació en xifres

Plantilla

       1.200 treballadors  i col·laboradors

2013 2014

Facturació 
(en milions d’euros)

15,6

14,1

2013 2014

299

287

Llibres editats 

2013

Alumnes

50.535

47.960

Online
29.270

Presencial
21.265

Valoració d’alumnes

20142013

Centre en el 
seu conjunt

8,4 8,4

20142013

Informació 
impresa

8,0
8,1

20142013

Informació 
personal

8,2
8,4

20142013

Atenció i 
amabilitat

8,7

8,9

20142013

Instal·lacions

8,1
8,2

20142013

Professorat

8,8

9,0

20142013

Material

7,9

8,2

Les instal·lacions, informació, atenció rebuda, etc.
és valorada pels nostres alumnes amb notable alt

8,3
2013

2014
8,4

2014
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Comunicació

ADAMS Formació en les associacions professionals

M. Jesús Pérez, Presidenta d’AMACFOR CECAP Madrid

L’Asociación Madrileña de Empresas de Formación  (AMACFOR-CECAP MADRID) té 
nova Junta Directiva des del passat 23 de juny, presidida per M. Jesús Pérez Ruiz de 
Valbuena, Consellera Delegada d’ADAMS Formació.

En tres de les juntes directives territorials de CECAP també participen Isabel Ruiz, Di-
rectora d’ADAMS Sevilla (CECAP Sevilla), Juan Carlos Calvo, Director d’ADAMS Zaragoza 
(CECAP Zaragoza). Salvador Penadés, Director d’ADAMS Valencia, com a Secretari a la 
Junta directiva de CECAP Valencia.

Des de 2014 ens integrem en la junta directiva de l’Asociación de Proveedores de 
elearning (APeL), representat per Eugenio Gallego, Director de Formació Privada i Des-
envolupament de Negoci. 

Continuem, des de fa més de deu anys, en la junta directiva de l’Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distan-
cia (ANCED) amb la participació de Manuel Pereira, Director d’empreses i Internacionalització d’ADAMS Formació.

Clipping
Diferents mitjans de comunicació han publicat notícies sobre la nostra activitat, entre ells:

Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Director General, va publicar la tribuna: Serveix la for-
mació d’empleats?

Article sobre la nostra acreditació per part del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) com a primera 
entitat acreditada per impartir Certificats de Professionalitat en modalitat de teleformació.

M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Consellera Delegada, explica com les retallades en 
despesa pública i la despesa mal utilitzada fomenten la desigualtat d’oportunitats.

Cada dijous, Paloma Miña, Responsable de Comunicació, va participar per cinquena 
temporada en la secció “Oposita sin dudarlo” del programa Aquí hay Trabajo (La2).

Gloria Oliveros, Directora d’Ocupació Pública, va participar en un reportatge sobre el 
moment actual en la convocatòria i celebració d’oposicions.



8

ADAMS FORMACIÓ

8 consells per tornar al treball després de vacances.

Què fer quan un company esdevé el teu cap?

Gloria Montilla, Directora de Formació Institucional, va participar en un reportatge sobre la 
importància de la formació per millorar l’empleabilitat.

La Directora d’ADAMS Catalunya, Julia Pérez, va participar al programa “Llapis de Memòria” 
en una tertúlia sobre empleats públics.

Juan Carlos Calvo, Director d’ADAMS Zaragoza, i Catalina Parellada, Cap d’Estudis, van parti-
cipar al febrer en un programa sobre oposicions.

Salvador Penadés, Director d’ADAMS Valencia, va participar en un reportatge sobre la reno-
vació del conveni amb la Generalitat Valenciana pel qual es concedeixen beques a dones 
víctimes de violència de gènere.

Ana González, Coordinadora Pedagògica, va aportar alguns consells sobre com afrontar la 
preparació d’exàmens finals.

MOOCs, BBB (Bueno, bonito, barato) per Eugenio Gallego, Director de Formació Privada i  
Desenvolupament de Negoci.

Decàleg per triar un bon centre de formació, per Paloma Miña, Responsable de Comunicació.

Julia Pérez, Directora d’ADAMS Catalunya, va participar en el reportatge “Guanyar-se la feina 
amb una oposició”.
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Responsabil itat Social  Corporativa

Amb els nostres empleats

Intentem crear un clima de treball motivador, proporcionant als nostres empleats la formació necessària per a millorar 
les competències professionals del seu lloc de treball i adoptant mesures que redundin en la conciliació de vida laboral i 
personal.

La igualtat d’oportunitats és un principi estratègic de l’empresa. Per això comp-
tem amb un Pla d’Igualtat, amb un conjunt de mesures que desenvolupen 
polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones.

Així mateix hem signat dos acords voluntaris amb el Ministeri de Sanitat, Ser-
veis Socials i Igualtat per augmentar la presència de dones en els òrgans 
de direcció i en els consells d’administració de les empreses.

Amb els nostres alumnes
Des de fa sis anys bequem a alumnes aturats per a que puguin 
preparar oposicions. L’any 2014 es van concedir 110 beques.

Acció social
Dones víctimes de violència de gènere

Col·laborem amb la Comunitat Valenciana, Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid i Junta de Andalucía per afa-
vorir amb beques de formació a dones víctimes de violència de gènere. Anualment unes 200 dones es beneficien de 
cursos gratuïtament.

Burkina Faso

En els tres últims anys hem col·laborat en l’enviament de contenidors de 12.000 quilos d’ajuda cadascun (un en 2014, 
dos en 2013 i el primer en 2011) a la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena (http://biblioolvido.org/), iniciativa de Félix Pérez 
Ruiz de Valbuena.

En anys anteriors col·laborem en diversos projectes d’acció social, entre ells, la construcció de 6 escoles d‘educació pri-
mària

A més

Formem part de la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género

Participem activament en la comissió d’Ètica i RSC de CEOE, i la vocalia de RSC de DIRCOM

Col·laborem amb Fundación Integra per fomentar la formació i inserció laboral amb persones en risc d’exclusió social.

73% dones

56% ocupen llocs  
de direcció

88% empleats amb  
contracte indefinit

Personal laboral
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fem
M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig enten-
dre; ho vaig fer i ho vaig aprendre

(Confucio)
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1a Entitat acreditada a Espanya pel SEPE

Per impartir Certificats de Professionalitat en modalitat de teleformació

Hem estat la primera entitat acreditada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) per impartir en modalitat online o teleformació (amb codi de centre, 8000000010).

El Campus Virtual, els continguts interactius i el projecte formatiu han estat acreditats en el seu conjunt. El SEPE ha 
valorat la nostra metodologia, qualitat i sistema de seguiment de les accions formatives.

Al desembre de 2014 van ser acreditades 16 empreses, 6 d’elles clients d’ADAMS Formació, que han adquirit continguts 
i/o plataforma elearning.

Treball d’equip

Des de 2008 un ampli equip de més 
de 260 professionals entre autors, 
editors, pedagogs, il·lustradors, 
tècnics audiovisuals, digitalitza-
dors, programadors, etc. han treba-
llat per aconseguir aquest resultat 
i continuen treballant en el projec-
te. Tenim en curs les sol·licituds 
i treballs per a l’acreditació de 12 
nous certificats online.

Oferim a centres i entitats que  
realitzen formació continguts i 
projecte formatiu acreditats per 
desenvolupar en la nostra plata-
forma o en la seva.

Jornada
L’11 de desembre vam celebrar la jornada tècnica “Certificats de professionalitat, noves oportunitats per 
a centres de formació”, després de la recent acreditació del SEPE, que van seguir més de 200 persones.

Així mateix, al llarg de 2014 participem en diferents esdeveniments, jornades i video-
conferències entre d’altres a la Confederación Española de Empresas de Formación 
(CECAP), Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), AENOA, etc.

Certif icats de professionalitat

ENTIDAD ACREDITADA PARA IMPARTIR TELEFORMACIÓN: 80/00000010
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Consulti els Certificats que tenim acreditats actualment

   Creació i gestió de microempreses

   Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

   Gestió Integrada de Recursos Humans

3 Certif icats acreditats online

   Llibres editats de certificats

181 Ll ibres

   Acreditats als nostres centres presencials

83 Certif icats de professionalitat

   Creació de 46 unitats formatives/mòduls formatius scorm que 
completen un total de 5 certificats complets per a la seva impartició 
en teleformació

46 Unitats formativa/mòduls

Certif icats de professionalitat
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Factoria de continguts

Innovació
Hem incorporat diferents solucions pedagògiques en els cursos online amb la finalitat d’aconseguir un major compromís 
per part dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge, com videoactivitats, videotest, vídeos situacionals.

Simuladors basats en un procés de presa de decisions, aplicacions pràctiques de situacions reals, infografies, activitats 
col·aboratives. Actualment estem treballant en el desenvolupament de propostes basades en la ludificació. Hem incorpo-
rat als nostres llibres un enllaç a una adreça web a través de la qual els alumnes tenen accés a continguts extres (mapes 
conceptuals, resums, casos pràctics, vídeos, legislació) que complementen el contingut del llibre.

Ús de plataforma
Durant el 2014 signem diferents acords per a l’ús de plataforma virtual i/o continguts per a la seva acreditació davant el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), entre altres Universitats, Centres de Formació, Empreses i Agents Socials.

Llibres venuts                                   92.940

Punts de venda                            529

Vendes

Il·lustracions                                   876

Vídeos                                             363

Altres recursos

Llicències                                      3.244

Distribució de continguts digitals

                                                           8,2

Valoració del  material  editat

Empreses

Formació professional per a l’ocupació

Ocupació pública

55

44

37

Empreses

Formació professional per a l’ocupació

Ocupació pública

30

20

113

 
       Novetats                                                 136

 
       Reedicions                                               163

299 edicions

Ana Iglesias
anaiglesias@adams.es
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Formació per a empreses

   5.599

Hores de formació presencials

Alumnes

201420132012

5.849

4.066

8.122

Empreses

201420132012

415425

605

201420132012

603

472
513

Cursos

   Professors                                                9,2

   Material                                                     8,3

Valoracions

Manuel Pereira
manuelpereira@adams.es
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Alguns dels nostres clients
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Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Ens hem adherit a l’Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, una iniciativa del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social , que té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat  dels joves, facilitar la inser-
ció en l’àmbit laboral, promoure l’empreneduria i millorar la seva situació dins del mercat de treball.

La iniciativa busca contribuir a un dels grans reptes: disminuir la desocupació juvenil. En aquest sentit, el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social ha concedit el segell als centres d’ADAMS Formació a Valencia, Sevilla i Zaragoza, reconei-
xent el seu paper en l’àmbit de la formació per a l’ocupació.

Formació Professional  per a l ’Ocupació

Alumnes

2014

13.123
2013

12.128

Accions formatives

2014

585
2013

409

Hores presencials

2014

45.197

2013

44.850

Gloria Montilla
gloriamontilla@adams.es

   Professors                                                8,4

   Material                                                     8,4

Valoracions
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Alguns dels nostres clients

servicios a la ciudadanía
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Ocupació pública

Gloria Oliveros
gloriaoliveros@adams.es

        Secretaris Judicials

        Gestió processal

        Tramitació Processal

        Auxili Judicial

        Policia Nacional

        Agents d’Hisenda Pública

        Ajudants d’Institucions Penitenciàries

        Gestión de Empleo Comunidad de Madrid

        Policia Municipal de Madrid

        Auxiliars d’Infermeria SERMAS

         Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona / Mossos 
d’Esquadra Generalitat de Catalunya

         Gestors Ajuntament de Barcelona

         Administratius Universitat de València

         Auxiliars Administratius Agència Valenciana de Salut

         Administratius Junta de Andalucía

         Auxiliars Administratius Junta de Andalucía

         Cos Superior i Gestió Branca Financera Junta de 
Andalucía

         Administratius de la DGA

         Celadores SALUD

         Auxiliars Administratius SALUD

         ATS-DUE SERGAS

         Cos Superior Xunta de Galicia

         Auxiliars Administratius Servicio Canario de Salud

         Auxiliars d’Infermeria del Servicio Canario de Salud

         Administradors AD 5 Unió Europea

Oposicions 

Oposicions estatals, autonòmiques i locals més destacades als nostres 
Centres al 2014
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Alumnes

2014
6.684 Hores presencials

2014 26.923

   Professors                                                8,5

   Material                                                     7,5

Valoracions

   Més de 50.000 (des de 1989)

   En el període 2011-2014: 4.014

Aprovats

Des de 1957 a ADAMS Formació intentem ajudar als aspirants perquè puguin accedir a un lloc a l’Administració. 

Preparem anualment per a l’accés a diferents Cossos, Escales i categories professionals, des de Llicenciats fins a persones 
sense cap nivell de titulació, pertanyents a les següents Administracions Públiques:

Informem i assessorem als nostres alumnes sobre l’elecció de l’oposició que més els convé segons les seves circumstàncies, i 
els ajudem oferint classes presencials, formació online o amb l’edició de llibres específics.

La formació i els serveis que oferim estan adaptats a cada convocatòria concreta recollint l’experiència de les anteriors i aju-
dem a l’alumne aportant les eines que són necessàries (informació, continguts, acompanyament i direcció de la preparació) per 
facilitar el treball personal imprescindible i facilitem la superació de les proves que componen els processos selectius.

.  

        Administració de l’Estat

        Administració de Justícia

        Cortes Generales

        Comunitats Autònomes

        Ajuntaments

        Diputacions Provincials

         Serveis de Salut de les Comunitats Autònomes

        Universitats

        Mestres

        Forces i Cossos de Seguretat

        Unió Europea
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Ocupació pública

Formació per a Administracions Públiques
La vocació d’ADAMS ha estat sempre intentar ajudar a les persones que treballen o desitgen treballar en el sector públic.

Aquesta dedicació ens ha portat a mantenir una relació professional permanent amb les diferents Administracions.

Som conscients que el futur de l’Administració depèn, en gran part, de la qualificació del seu personal, i per això la forma-
ció representa una inversió duradora.

Ens esforcem per oferir una formació que ajudi als nostres alumnes a aprovar una oposició, i això tant en cursos presen-
cials (als nostres centres i també a mida a les ciutats en les quals ens demanden la nostra formació) i en cursos online i 
amb llibres teòrics i pràctics.

Adaptem la preparació de la promoció interna a les necessitats de cada Organisme i els seus empleats, seguint una me-
todologia de treball especialment orientada a aquestes preparacions.

Al 2014 hem impartit formació per a l’accés per promoció interna als Cossos de Gestió Processal i Tramitació Processal 
contractada pel Ministeri de Justícia i la Comunidad de Madrid, també promoció interna per al Cos de Gestió de la Segu-
retat Social per al personal de la TGSS, promoció interna de Cossos Generals per al personal del Ministeri d’Indústria, 
Ocupació i SS, Foment, etc.

. 

Cursos més destacats

          Motivació i compromís dels empleats públics

          La integritat com a competència professional

          Hàbits saludables

          Creativitat i innovació en l’Administració

          Protecció de dades, secret de comunicacions, 

signatura electrònica i ús del DNI electrònic

          Arxiu d’Oficina per a les Administracions Públi-

ques

          Redacció i elaboració d’informes tècnics

          Elaboració i presentació d’escrits administratius

          Llei de contractes del sector públic

          Eines per analitzar, decidir i actuar

          La gestió de les crítiques i del reconeixement

          Coaching en les organitzacions: com millorar el 

rendiment personal i professional

          Ètica i deontologia dels serveis públics

          Transparència, accés a la informació i bon govern

          Selecció a la Xarxa 2.0

          Qualitat directiva

   2014                                                   19.517

Alumnes

   2014                                                         443

Accions formatives

   2014                                                      6.628

Hores presencials

   Professors                                                 9,4 

   Material                                                      8,5 

Valoracions
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Alguns dels nostres clients
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Cursos Profesionals

El 2014 arribem a un acord amb la Universidad Francisco de Vitoria per a la imparti-
ció i acreditació conjunta d’accions formatives dins del catàleg d’ADAMS formació, 
la qual cosa permet la doble titulació d’aprofitament conforme a uns estàndards 
establerts de qualitat en continguts i impartició. 

Alumnes

2014

2.879

2013 2.072

Hores presencials

2014

4.152

2013
3.644

L’interès a l’àrea d’idiomes:

   522 alumnes   93,6% dels quals va realitzar algun curs d’anglès al 2014

Destaca especialment

93,6%

Eugenio Gallego
eugeniogallego@adams.es

   Professors                                               9,1

   Material                                                     8,5

Valoracions
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       Administracions Públiques

       Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals

       Creació d’empreses

       Disseny Web i Gràfic

       Docència i Recerca

       Gestió Economicofinancera

       Gestió Immobiliària

       Gestió Laboral

       Gestió Tributària

       Habilitats Directives i Personals

       Idiomes

       Informàtica Professional

       Màrqueting i Gestió Comercial

       Ofimàtica

       Recursos Humans

Més de 250 cursos i seminaris
Comptem amb una oferta formativa privada que inclou nombrosos cursos adreçats a potenciar les habilitats dels alumnes, 
a actualitzar els coneixements dels qui volen augmentar la seva ocupabilitat o a cobrir les necessitats més demandades a 
l’entorn laboral.

Àrees de formació:
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Els analfabets del segle XXI no seran aquells que
no saben llegir ni escriure, sinó aquells
que no puguin aprendre, desaprendre i tornar a aprendre
 

(Alvin Toffler) 
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Formació presencial

Metodologia

La metodologia és eminentment pràctica, comptant en tot moment amb el suport i guia del docent. Les classes són la 
millor forma d’assimilar els continguts i aclarir dubtes a mida que s’avança aconseguint així desenvolupar l’aprenentatge 
sense errors ni llacunes. A més, és l’espai per compartir experiències amb companys de classe i estar al dia de totes les 
novetats. Les claus d’aquesta modalitat són:

         Orientada a l’acompliment professional

         Aprendre fent, mitjançant simulació de les realitzacions professionals

         Continguts actualitzats

         Noves tecnologies com a recursos pedagògics (videoconferències, recursos addicionals en suport digital, pissarra 
digital, etc.)

Cursos

Formació professional per a l’ocupació

Empreses

Administracions públiques

Oposicions

893

6.458

3.652

4.903

5.359

 

       Nombre d’alumnes                                                               21.265

Cursos

Formació professional per a l’ocupació

Empreses

Administracions públiques

Oposicions

4.152

45.197

6.628

5.599

26.923

 
      Hores impartides                                                                       88.499
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Formació online 

Metodologia
La metodologia d’aquesta modalitat és eminentment pràctica, partint dels con-
tinguts teòrics imprescindibles per construir l’aprenentatge, l’alumne compta 
amb pràctiques per consolidar-ho i comprovar que sap aplicar-ho a les situa-
cions professionals per a les quals es prepara. A més, en tot moment es compta 
amb el suport i guia del tutor, amb qui pot contactar per plantejar dubtes en el 
moment en què sorgeixen. A més, el Campus Virtual és una eina LMS pròpia 
que es converteix també en  l’espai per compartir experiències amb companys i 
estar al dia de totes les novetats. Les claus d’aquesta modalitat són:

         Continguts multimèdia amb el material neces-

sari i activitats per ser part activa del procés de 

preparació

         Expedient per conèixer en tot moment el pro-

grés real en la formació

         Eines de comunicació (fòrums, blogs, xat, co-

rreu…) que permeten i potencien la creació d’una 

comunitat entre alumnes i amb especial trans-

cendència en els exercicis col·laboratius que es 

programen

Característiques del Campus Virtual

         Personalitzable. Amb el logotip i url de 
l’organització

         Informes i comunicacions. Permet un segui-
ment individualitzat i permanent de cada alum-
ne i un control de l’activitat dels tutors

Evolució alumnes online

2001

1.255

2002

1.407

2003

4.236

2004

7.045

2005

10.727

2006

12.885

2007

14.000

2008

25.752

2009

25.731

2010

24.948

2011

25.589

2012

19.792

2013

26.302

2014

29.270

   3.219

   6.665

   15.865

   1.986

   1.535

Empreses

Formació professional  per a l ’ocupació

Administracions públiques

Cursos

Oposicions

 

     Nombre d’alumnes                                                29.270

Cristina Castro
cristinacastro@adams.es
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Formació semipresencial  i  a  mida

Formació semipresencial
Combinació de teleformació i sessions presencials.

         Amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge a l’alumne i les necessitats de les organitzacions per millorar la qua-
lificació dels seus treballadors, apliquem un sistema mixt de formació que combina sessions presencials amb els 
serveis de formació online del nostre Campus Virtual.

         Sistema d’aprenentatge motivador: Combina la proximitat presencial de l’alumne amb els seus professors i 
companys, i afavoreix les relacions interpersonals amb grups fora de l’aula presencial, incrementant les sinergies i 
el treball en equip.

         Coneixement compartit. L’alumne pot beneficiar-se de l’abundant material disponible a la xarxa i compartir-ho 
de manera oberta també a l’aula presencial.

         Permet posar a disposició elements de formació online 24 hores al dia 7 dies a la setmana, i alhora la facilitat 
de preguntar dubtes al docent a l’aula presència.

Formació in company
Fem i prestem solucions a mida.

         Utilitzem la modalitat que millor s’adapti a les necessitats de les organitzacions (presencial, online, semipresència, 

etc.).

         Amb l’objectiu que les organitzacions i el seu personal puguin aprofitar al màxim la seva formació, estalviant costos 

de desplaçaments i allotjaments. Tota la nostra oferta formativa pot impartir-se en les pròpies instal·lacions de les 

entitats.

         Adaptem el programa formatiu a l’entitat i sector, ens adaptem als horaris del personal de les organitzacions.

         Metodologia pràctica orientada a les necessitats dels assistents i a la capacitació en les competències profes-

sionals més significatives per a ells.



ADAMS FORMACIÓ

estem
El verí més perillós és el sentiment d’assoliment. L’antídot
és pensar què es pot fer per fer-ho millor demà

(Ingvar Kamprad) 



29

Memòria 2014ADAMS FORMACIÓ

Zaragoza

C/ Miguel Servet 3, 50002 
Local de 3 plantes amb 819 m2 
d’instal·lacions
11 aules, 3 aules amb ordinadors 
individuals

Homologades per:

     Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) en més de 26 certificats de 
professionalitat

     Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón per a la impartició del Certificat d’Aptitud 
Professional (CAP) Formació Contínua.

     Centre autoritzat per a la Formació de Conductors de vehicles que 
transportin Mercaderies Perilloses amb nº d’inscripció MP-1418 D. 
de C.5

México
México, D.F.

Monte Elbruz 124
Col. Palmitas Polanco - 11560 
Tel. (+52) 55 4748 0716 

Situat en la Delegación de Miguel Hidalgo, entre Moliere i Periférico, en una 
de les principals zones de negocis de Polanco. Disposa de despatx per al 
personal, sales de reunions i espais per a seminaris.

Juan Carlos Calvo
juancarloscalvo@adams.es

Mª Luz García
marialuzgarcia@adams.mx
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Catalunya

Barcelona

C/ Bailèn, 126 – 08009 

Local de tres plantes amb 1.200 m2 d’instal·lacions 

12 aules, 5 aules amb ordinadors individuals 

Homologades per:

     Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 12 certificats de professionalitat i 5 cursos del fitxer d’especialitats

     Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la impartició del Certificat d’Aptitud 
Professional (CAP)

     Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la impartició de cursos de formació en Seguretat 
Privada

     Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a 
impartir els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic per a la formació del personal de control d’accés

     Generalitat de Catalunya com a centre col·laborador ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació)

Julia Pérez
juliaperez@adams.es
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Girona

C/ Cor de Maria, 8 – 17002 

Local de 500 m2 

6 aules, 3 aules amb ordinadors individuals

Homologades per: 

     Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 8 certificats de professionalitat i 2 cursos del fitxer d’especialitats

     Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la impartició del Certificat d’Aptitud 
Professional (CAP)

     Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la impartició de cursos de formació en Seguretat 
Privada

     Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a 
impartir els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic per a la formació del personal de control d’accés.
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Valencia

Plaza Mariano Benlliure, 5 – 46002
Local de dues plantes amb 1.700 m2

14 aules, 
4 aules amb ordinadors individuals

Homologades per: 

     Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) en més de 40 cer-
tificats de professionalitat

     Conselleria de Transport de la Generalitat Valenciana per a la impar-
tició del Certificat d’Aptitud Professional (CAP)

     Ministeri de l’Interior-Direcció general de la Policia per a la imparti-
ció, actualització i instrucció professional del Personal de Seguretat 
Privada

     Som centre Examinador en llengua anglesa Trinity i B2B TOEIC – Capman, 
així com Centre preparador Cambridge

Sevil la

C/ Lineros, 8 – 41004
Local de quatre plantes amb 918 m2 
d’instal·lacions
9 aules mixtes (teoria 
i amb ordinadors individuals), 
3 aules amb ordinadors individuals

Homologades per:

     Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en més de 40 certificats de pro-
fessionalitat

     Consejería de Obras Públicas y Vivienda Delegación Provincial de 
Sevilla per a la impartició del Certificat d’Aptitud Professional (CAP)
Qualificació Inicial i Formació Contínua

     Ministeri de l’Interior-Direcció general de la Policia per a la imparti-
ció, actualització i instrucció professional del Personal de Seguretat 
Privada

Salvador Penadés
salvadorpenades@adams.es

Isabel Ruiz
isabelruiz@adams.es
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Galicia

A Coruña
C/ Marqués de Amboage, 12 - 15006
Local de 3 plantes amb un total de 2.000 m2

18 aules, 4 aules amb ordinadors individuals

Homologades per:

     Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia en 16 certifi-
cats de professionalitat

Santiago de Compostela
Santiago de Compostela

C/ Escultor Camilo Otero, 17 – 15702
Local amb prop de 600 m2 de superfície
9 aules, 3 aules amb ordinadors individuals

Homologades per:

     Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia en 16 certifi-
cats de professionalitat

Ourense
C/ Peña Trevinca, 24 - 32005
Local de 1.043 m2

11 aules, 3 aules amb ordinadors individuals

Homologades per:

     Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia en 16 cer-
tificats de professionalitat

Carmen Amor
carmenamor@adams.es
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Madrid

Ayala

C/ Ayala, 130  – 28001

Edifici exclusiu de 8 plantes
3.726 m2 d’instalacions
22 aules, 13 de teoria

Homologades per:

     Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid en 
més de 40 certificats de professionalitat

     Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid per a la impartició del Certifi-
cat d’Aptitud Professional (CAP) Qualificació Inicial 
i Formació Contínua

Velázquez

C/ Velázquez, 24  - 28001

530 m2

9 aules, 3 aules amb ordinadors individuals

Homologades per:

     Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid en 
més de 40 certificats de professionalitat

Javier Lorenzo
javierlorenzo@adams.es
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www.adams.es
www.adams.cat


