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2015, un bon any per a la nostra empresa

En aquesta Memòria anual ADAMS trobarà informació i fets rellevants de l’any passat per a la nostra empresa.

L’activitat d’edició de continguts formatius (llibres, cursos, certificats de professionalitat online, etc.) 
segueix sent fonamental en ADAMS i intentem superar-nos oferint productes i serveis de qualitat a persones 
i entitats, en formats clàssic i digital. Aquest 2015 hem incorporat elements de Realitat Augmentada i 
Gamificació en llibres i cursos.

En Formació per a l’Ocupació, la nova Llei ha modificat radicalment la manera de repartir els fons, 
així com també, aspectes de la formació bonificada i contractes d’aprenentatge. Són necessaris 
desenvolupaments, ajustos i adaptacions perquè la FPO compleixi els seus objectius eficaçment.

En aquest any s’ha consolidat la Plataforma d’Associacions de Formació en la qual participen CECAP, 
ANCED, APeL, CECE i AEGEF per reunir al sector i col·laborar amb l’Administració en pro que la FPO 
sigui més eficaç i per aportar l’experiència del sector. Ens sentim orgullosos d’haver recolzat i 
participat en aquesta iniciativa sense precedents.

Hem creat ADAMS RED, un espai per a empreses afins del sector amb les quals puguem 
compartir projectes de FPO i gaudeixin de condicions especials en la seva relació amb 
nosaltres. 

D’altra banda és significatiu el nombre i qualitat d’empreses i entitats que, amb 
els nostres continguts, s’han acreditat davant el SEPE per impartir Certificats de 
Professionalitat online.

Després d’anys de restriccions en les convocatòries d’ocupació pública, 2015 ha 
canviat la tendència. Reposar només 1 de cada 10 baixes d’empleats públics en 
sectors prioritaris com a sanitat, ensenyament o justícia comporta una deficient 
prestació de serveis insostenible a mitjà termini. Afortunadament aquesta 
tendència ha canviat i l’ocupació pública torna a ser una alternativa real per a 
les persones que volen accedir a aquests llocs de treball. El nostre objectiu 
segueix sent ajudar-los a aconseguir-ho.

Esperem que et resulti d’interès el contingut d’aquestes pàgines.

Gràcies, una cordial salutació i els nostres millors desitjos.

Mª Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
mariaperez@adams.es

Jesús Pérez Ruiz de Valbuena 
jesusperez@adams.es
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Dades globals i fets 
destacats 2015

Facturació

Instal·lacions: 15.000 m² Novetats i reedicions: 299
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Creació i impuls de plataforma d’associacions

Participació activa en associacions de formació

Acreditació Certificats de Professionalitat

Durant 2015, des d’ADAMS hem impulsat i participat activament en la creació d’una plataforma integrada per les associacions 
més representatives del sector (CECAP, ANCED, APeL, AEGEF i CECE) amb la finalitat de traslladar i defensar els interessos 
comuns davant les institucions públiques, amb propostes de millora del sector de la formació que redundin en benefici dels 
actors finals, els nostres clients: empreses, organismes, institucions i particulars.

Al 2015 es va renovar la junta directiva de l’Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), de la qual forma 
part Gloria Montilla, Directora de Formació Professional per a l’Ocupació d’ADAMS Formació. Així mateix, continuem amb la 
participació activa en diferents associacions del sector:

Durant el 2015 hem completat 7 Certificats de Professionalitat acreditats pel Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per impartir en teleformació.

Mª Jesús Pérez, Consellera delegada d’ADAMS, com a Presidenta d’AMACFOR CECAP Madrid.
Isabel Ruiz, Directora d’ADAMS Sevilla, a CECAP Sevilla.
Juan Carlos Calvo, Director d’ADAMS Zaragoza, a CECAP Zaragoza.
Salvador Penadés, Director d’ADAMS Valencia, Secretari de la junta directiva de CECAP Valencia.
Carmen Amor, Directora de Cefiasa-ADAMS Formació a la junta directiva de CECAP A Coruña.
Eugenio Gallego, Director de Formació privada i desenvolupament de negoci d’ADAMS a la junta directiva d’APeL.
Manuel Pereira, Director d’Empreses i internacionalització d’ADAMS Formació, a la junta directiva d’ANCED.

Comprometidos con la calidad
Hem aconseguit el segell +400 d’Excel·lència Europea EFQM (European Foundation for Quality 
Management) que atorga el Club d’Excel·lència en Gestió, un dels reconeixements més importants a Europa 
per mesurar l’excel·lència de les organitzacions i la qualitat en els seus processos de treball i relacions 
amb empleats, alumnes, clients i societat en general.

Consolidació internacional
Amb una consolidada presència a México, en 2015 executem un ambiciós programa de capacitació per a emprenedors i 
petits empresaris en col·laboració amb BBVA Bancomer i la Universitat Anahuac, en el qual s’han impartit 5.000 cursos online 
on més de 400 persones han obtingut un diplomat universitari.
Així mateix, l’any passat vam signar una aliança estratègica amb un soci local a Ecuador per desenvolupar i comercialitzar 
serveis formatius elearning en aquest país.

Neix ADAMS RED
Creem una xarxa de centres de formació, denominada ADAMS RED, que neix per facilitar als associats noves oportunitats 
de negoci i proporcionar-los serveis i productes, així com relacions professionals d’alt valor estratègic.
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Dades globals i fets 
destacats 2015

Innovant en formació

Responsables amb el nostre entorn

Participació en esdeveniments i jornades

Continuem creant nous productes i serveis amb l’ànim de facilitar la capacitació dels qui confien en nosaltres. Al llarg de 
2015 innovem en productes i serveis com:

En matèria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es van impulsar diferents projectes:

MasterTest. Apostem per l’última novetat pedagògica, la “gamificació” amb MasterTest, una nova forma d’aprendre 
jugant.

Realitat augmentada. Els nostres llibres incorporen recursos 2.0 i realitat augmentada perquè els estudiants 
avancin en la seva formació.

APP Test, nova aplicació per practicar exercicis de cara als exàmens de diferents oposicions.

Web responsive. Atesa la importància de la navegació a través de dispositius mòbils actualitzem la nostra web amb 
un nou disseny, responsive, adaptada a qualsevol dispositiu.

Nous canals de comunicació online. A més de consolidar els canals corporatius de xarxes socials, hem creat tres 
nous perfils: Facebook ADAMS Policia, Facebook Cefiasa-ADAMS Oposicions Galicia; Instagram Zaragoza.

Premi APeL a la millor solució amb caràcter social. La Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía i la Comunidad 
de Madrid van ser premiades per la seva tasca en pro de les dones víctimes de violència de gènere, concretament per 
desenvolupar la seva capacitació professional en col·laboració amb ADAMS.

Adhesió a Forética, l’associació d’empreses i professionals de RSE capdavantera a Espanya i Llatinoamèrica, per 
reforçar la nostra aposta i compromís amb la responsabilitat corporativa.

Col·laboració amb la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena, a Burkina Faso. Iniciem una campanya de recollida de 
medicaments, roba, ordinadors, etc.

Visita de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Alfonso Luengo, Director Gerent de la Fundació, 
va visitar la seu corporativa d’ADAMS a Madrid acompanyat per Manuela Hernán, Directora de Planificación, Valoración 
y Evaluación; Carmen Prieto, Directora de Gestión Técnica y Verificación, i per Antonia Fernández, Directora de 
Organización y Recursos Humanos.

Participació en esdeveniments de formació per a l’ocupació en CECAP Valencia, Castilla-La Mancha, a 
Extremadura.

Al 2015 vam intervenir al Congrés nacional d’APeL.

Vam participar en el major esdeveniment de formació online (ExpoeLearning).

Vam patrocinar diferents esdeveniments com el I Congreso Abogacía Madrileña o el distintiu de la Confederación 
Española de Agencias de Viajes (CEAV).

Així mateix, vam formar part de diversos esdeveniments de networking com els celebrats pel Club Capital o 
l’Afterwork Networking 3.0.
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Top 2015, Llibres Oposicions Top 2015, Llibres Certificats de
Professionalitat

Ha estat un any amb gran intensitat de producció en tots els àmbits 
en els quals ens movem: Oposicions, Certificats de Professionalitat, 
Cursos i Continguts SCORM

Eva Pérez, Directora d’Editorial evaperez@adams.es

299
novetats i 
reedicions

Formació Professional 
per a l'Ocupació

Empreses

Ocupació 
Pública

37

115
147

Productes 
Digitals

Llibres Venuts 399
45 clients
6.346 llicències

Al 2015 s'han venut 26.149 exemplars 
més que al 2014, la qual cosa suposa un 
increment del 18%
Hem realitzat 6.254 enviaments més que 
l’any anterior, increment de 29%

140.370

Vídeos: 281  
Il·lustracions: 681  

Ha representat l’arrencada de la comercialització dels 
continguts digitals a través de l’eina de llicenciament SCORM 
que ens ha permès posar a disposició dels nostres clients, no 
solament el catàleg de cursos interactius, sinó també els set 
Certificats de Professionalitat acreditats pel SEPE, en aquest 
període, per a la seva impartició en Teleformació.

Ha estat un període de recuperació d’ofertes i convocatòries 
d’ocupació pública, traduït en el retorn al mercat d’edicions 
assentades i tradicionals per a nosaltres, Administració General 
de l’Estat, Administració de Justícia, Serveis de Salut, etc.

Editorial

Memòria 2015
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UF1765 Documentación en Inglés para el Comercio Internacional. 

Temario Tramitación procesal y administrativa, turno 
libre

UF 1764 Inglés Oral y Escrito en el Comercio Internacional.

Ofimática Certificados de Profesionalidad (Volumen I). VERSIÓN 
2010
Ofimática Certificados de Profesionalidad (Volumen II). VERSIÓN 
2010

MF 1002_2 Inglés Profesional para Actividades Comerciales. 

UF 0321_Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo. 

UF 0323_Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas 
de Información. 

UF 0322_Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos 
Relacionales. 

UF 0320. Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos. 

MF 1018_2 Intervención en la Atención Sociosanitaria en 
Instituciones. 

Temario Auxilio Judicial

Constitucion española

Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de la 
Salut
Temario Auxiliares de la Administración del Estado

Temario común y cuestionarios del Servicio Andaluz de 
Salud
Temario Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración General del Estado
Cuestionarios Auxiliares de la Administración del 
Estado
Temario y Cuestionario de Bomberos Genérico. 
Materias Específicas I
Temario común y cuestionarios Técnicos del Servicio 
Madrileño de Salud
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Manuel Pereira, Director de Formació a Empreses i Internacionalització  
manuelpereira@adams.es
Per a l’àrea que coordino, i sens dubte gràcies a l’esforç de l’excel·lent equip de persones que treballen en ella, 2015 ha estat 
un bon any. Hem crescut i hem cobert els objectius en gairebé totes les seves partides d’ingressos i en conjunt en un any 
difícil.

I, el més important, hem incrementat el nombre de clients i les hores de formació impartides, amb un alt nivell de 
recompra i amb índexs de satisfacció molt elevats per part dels clients, varis d’ells empreses i entitats de primer nivell.

I tot això en un any complicat per a la formació programada per les empreses, per la inseguretat que va generar en aquestes 
la nova normativa sobre Formació Professional per a l’Ocupació que regula també aquesta formació, coneguda com “de 
demanda” o “bonificada”; a més, el fet que no s’hagin publicat a dia d’avui les ordres de desenvolupament que defineixin 
clarament les regles del joc, ha reduït el nombre d’empreses que s’han bonificat i l’import de les bonificacions practicades 
respecte a anys anteriors; afortunadament, ara ja tenim tots més clar el que hem de fer.

Dades Formació a Empreses
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També vull destacar el creixement en clients i facturació a l’àrea de venda i llicenciament de continguts en format llibre 
i Scorm per teleformació, col·laborant amb col·legues d’entitats i centres de formació que són referents al nostre país. I 
és destacable el nombre de centres i entitats de formació que s’han acreditat amb la nostra plataforma i 
continguts per impartir certificats de professionalitat en teleformació. Per a nosaltres és un àrea estratègica i 
seguirem apostant fermament per desenvolupar continguts formatius de qualitat en diferents formats.

I finalment, però no per això menys important, assenyalar que a México hem executat un ambiciós projecte formatiu 
per a emprenedors i petits empresaris, en col·laboració amb BBVA BANCOMER i la Universitat Anahuac, en el 
qual s’han impartit 5.000 cursos Online i en el qual més de 400 persones han obtingut un diplomat universitari. A més 
dels importants clients que mantenim amb alts estàndards de qualitat i servei i dels que hem anat incorporant, tant de 
l’administració com d’empreses privades, als quals recolzem amb processos formatius in company, tant presencials com en 
teleformació. 

Al 2015, hem signat una aliança estratègica amb un soci local d’Ecuador per desenvolupar i comercialitzar serveis 
formatius elearning en aquest país.

Memòria 2015
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Gloria Montilla, Directora de Formació Professional per a l’Ocupació  
gloriamontilla@adams.es
L’any 2015, el volum d’activitat desplegada per ADAMS Formació en l’àmbit de la Formació per a l’Ocupació ha representat 
unes xifres de facturació similars a les aconseguides en l’exercici anterior.

Durant aquest període, el més destacable de l’activitat d’ADAMS Formació ha estat la seva gradual adaptació al nou model 
de Formació Professional per a l’Ocupació, derivat de l’entrada en vigor de la Llei 30/2015.

Sota aquest nou referent normatiu, els centres pertanyents a ADAMS Formació hem resultat adjudicataris directes de 
subvencions públiques destinades a finançar plans de formació adreçats prioritàriament a treballadors ocupats, tant d’àmbit 
autonòmic com estatal.

Dades formació professional per a l’ocupació 2015
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Com a actuació puntual més significativa, ADAMS Formació ha liderat diverses agrupacions, constituïdes a partir de la seva 
Xarxa de centres (ADAMS RED), en la sol·licitud de subvencions públiques a l’empara de l’última Convocatòria estatal de 
Formació Professional per a l’Ocupació, adreçada a joves menors de 30 anys. 

Un altre dels nostres casos d’èxit ha estat l’execució de diverses accions formatives vinculades a Certificats de 
Professionalitat impartides, sota la modalitat de teleformació acreditada, en el marc de la Convocatòria autonòmica 
de Plans de formació adreçats prioritàriament a treballadors ocupats de Catalunya.

Aprofitem aquesta memòria per agrair a tots els nostres clients la confiança dipositada en ADAMS Formació i en ADAMS 
RED.

Alguns dels nostres clients

Memòria 2015
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Ocupació Pública

Gloria Oliveros, Directora d’Ocupació Pública gloriaoliveros@adams.es

Després d’uns anys de grans restriccions, a l’any 2015 s’han reactivat les ofertes d’ocupació pública i les convocatòries 
d’oposicions. Amb això ressorgeix l’oportunitat per als qui desitgen exercir el dret constitucional d’accés en 
condicions d’igualtat a una ocupació pública. 

L’activitat d’ADAMS en aquest sector s’ha vist incrementada notablement, arribant a duplicar el nombre d’hores impartides 
respecte a 2014. Hem preparat oposicions per l’Institut Català de la Salut, Servicio Madrileño de la Salud, SAS, Sergas, 
Justícia, Administració de l’Estat, Agencia Tributaria, Ajuntament de Barcelona, Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Sevilla, DGA, Ayuntamiento de Zaragoza, Salud Aragón, Xunta de Galicia, Servicio Canario de Salud, entre 
d’altres. I tant a nivell presencial com online i amb més de 100 edicions produïdes l’any 2015. 
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Pel que fa a la formació d’empleats públics, malgrat el retard en l’execució dels plans subvencionats amb fons AFEDAP, l’any 
2015 hem estat adjudicataris de formació per 80 clients/Administracions Públiques. 

Hem impartit formació de promoció interna dirigida a funcionaris de l’Administració de Justícia (àmbit Ministeri i Madrid) i per 
al personal de diferents Ministeris com a Economia i Competitivitat, Interior, Foment, Defensa, Sanitat, Ocupació i SS, Afers 
exteriors i Cooperació; també a Escoles d’Administració Pública de Canàries, de la Rioja, Castilla-la Mancha, Castilla y León; 
a personal d’Ajuntaments com en el cas de Madrid, Málaga, Zaragoza, Ourense entre d’altres. Les Federacions de Municipis 
de Catalunya, Galicia, Madrid, i Canarias han tornat a confiar en ADAMS una part de la seva formació; també la UNED, la 
Universidad Politécnica de Madrid, Autónoma de Madrid, Universidad de Huelva, Popular d’Ourense. El Museo del Prado, el 
Reina Sofia, el BOE, diferents hospitals, empreses públiques i altres entitats públiques estatals, autonòmiques o locals.
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Cursos més destacats

Motivació i Compromís dels empleats públics 

La integritat com a competència professional

Eines per analitzar, decidir i actuar

La gestió de les crítiques del reconeixement

Transparència, accés a la informació i bon govern

Pràctiques d’activitat física i saludable

Atenció i Servei al Ciutadà

Procediment Administratiu i Expedients

Coaching en les organitzacions: com millorar el rendiment personal i professional

Creativitat i innovació en l’Administració Local, en relació amb Xarxes Socials

Administracions 
Públiques

Memòria 2015
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Formació Privada i Certificats de 
Professionalitat

Eugenio Gallego, Director de Formació Privada i Desenvolupament de 
Negoci  eugeniogallego@adams.es
Aquest any 2015 s’ha iniciat la impartició privada dels Certificats de Professionalitat en la modalitat online, els resultats 
obtinguts pels alumnes i les enquestes de satisfacció ens animen a pensar que és l’inici d’un llarg, no senzill, però fructífer 
camí per a nosaltres com a entitat i per a les persones que finalment puguin trobar un lloc de treball o acreditar la seva 
experiència laboral. D’altra banda, tota l’experiència acumulada per ADAMS Formació en aquesta matèria està a la disposició 
de les entitats de formació que vulguin iniciar aquest mateix camí amb el concepte “clau en mà”.

Cursos Professionals
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Cursos més destacats

Excel 2010 Avançat

Gestió Laboral: salari, contractació i cotització

MF1443_3 Selecció, elaboració, adaptació i utilització de 
materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional 
per a l’ocupació

Comptabilitat Financer

Agents Immobiliaris de Catalunya

Anglès B1  

Anglès A2  

IRPF  

Competència Professional de Transport de Mercaderies 
- Gestor de Transport

Excel 2010
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Seguim aprofundint en nous camins per a la comercialització/distribució dels nostres productes i serveis 
relacionats amb la formació, sobre la base de traslladar coneixement en diferents formats, i a la disposició de 
tercers (fins i tot en marca blanca), ja siguin entitats de formació o clients finals. També arribant a acords amb tercers per a 
la impartició de cursos especialitzats i/o acreditats com el Curs Avançat de Dron.
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Primera entitat acreditada pel SEPE per impartir Certificats 
de Professionalitat en modalitat de Teleformació.

Certificats de Professionalitat

Catàleg de Certificats (Llibres i/o continguts digitals)

Activitats de Venda

Atenció Sociosanitària a Persones Depenents en 
Institucions Socials

Creació i Gestió de Microempreses

Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació 

Gestió Comercial de Vendes

Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a 
Auditoria

Gestió Integrada de Recursos Humans

Al 2015 es va completar el llistat de Certificats de 
Professionalitat acreditats en modalitat de teleformació, 
en total 7:

En presència, ddurant 2015 van ser 87 
especialitats les acreditades als Centres 
d’ADAMS Formació.
101 continguts digitals associats a Certificats 
de Professionalitat.

Administració i Gestió
Activitats Administratives en la Relació 
amb el Client

Activitats de Gestió Administrativa 

Assistència a la Direcció

Assistència Documental i Gestió de 
Despatxos i Oficines

Creació i Gestió de Microempreses 

Finançament d’empreses

Gestió Comptable i Gestió Administrativa 
per a Auditoria

Gestió Integrada de Recursos Humans

Operacions Auxiliars de Serveis 
Administratius i Generals

Arts Gràfiques
Desenvolupament de Productes 
Editorials Multimèdia

Comerç i Màrqueting
Activitats Auxiliars de Magatzem

Activitats Auxiliars de Comerç

Activitats de Gestió del Petit Comerç

Activitats de Venda

Atenció al Client, Consumidor o Usuari

Gestió Administrativa i Financera del 
Comerç Internacional

Gestió Comercial de Vendes 

Gestió Comercial Immobiliària

Implantació i Animació d’Espais 
Comercials

Màrqueting i Compravenda Internacional 

Organització i Gestió de Magatzems

Hostaleria i Turisme
Allotjament Rural

Creació i Gestió de Viatges Combinats i 
Esdeveniments

Promoció Turística Local i Informació al 
Visitant

Serveis de Bar i Cafeteria

Venda de Productes i Serveis Turístics

Informàtica i Comunicacions
Administració de Serveis d’Internet 

Confecció i Publicació de Pàgines Web 

Seguretat Informàtica

Sanitat
Atenció Sanitària a Múltiples Víctimes i 
Catàstrofes

Transport Sanitari

Serveis Socioculturals a la 
Comunitat

Atenció Sociosanitària a Persones en el 
Domicili

Atenció Sociosanitària a Persones 
Depenents en Institucions Socials

Docència de la Formació Professional per 
a l’Ocupació

Transport i Manteniment de 
Vehicles

Conducció Professional de Vehicles 
Turismes i Furgonetes

Memòria 2015
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Formació Online

Cristina Castro, Directora de Formació Online
cristinacastro@adams.es
La formació online segueix sent un àrea estratègica en la nostra empresa a causa del creixement continu d’aquesta 
modalitat de formació en tots els nostres àmbits d’actuació.

Particulars, empreses i organismes públics cada vegada confien més en la teleformació, prova d’això és que repeteixen any 
rere any. La implantació de les videoconferències al nostre Campus ja fa un temps, ha estat una eina molt ben valorada entre 
els alumnes i professors, ja que simula una classe presencial i fa que els membres de la comunitat educativa puguin interactuar. 
A finals de 2015 hem implantat una nova activitat a les aules virtuals: la gamificació com a eina d’aprenentatge i motivació, 
amb els seus reptes i batalles, i que anirem implantant cada vegada en més cursos ja que està complint sobradament el seu 
objectiu.

Quant a volum d’activitat ha estat un any de molt treball i nous i il·lusionants projectes, com l’execució de certificats de 
professionalitat online, ja que al novembre de 2014 vam ser el primer centre a Espanya a acreditar una plataforma i 
continguts i dels primers a executar alguns certificats de professionalitat.

Un altre projecte molt important ha estat i és la gestió de l’Escola de Formació de CCOO de Correus amb un volum molt 
alt d’alumnes que realitzen cursos al llarg de l’any.
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Centres 
Acreditats 2015

Empreses i entitats que utilitzen la nostra 
plataforma de formació virtual (LMS)

Empreses i entitats que 
utilitzen  els nostres 
continguts digitals

en el seu LMS 
Per als  seus 
continguts

Els nostres 
continguts digitals

183

5

42

Nombre d'alumnes online

Any
Alumnes

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.253 1.407 4.236 7.045 10.727 12.885 14.000 25.752 25.731 24.948 25.589 19.792 25.283 29.278 33.093

Memòria 2015

Així mateix hem creat una nova línia de negoci de lloguer de plataforma i continguts amb més de 100 empreses ja com a 
clients.

Quant a volum d’alumnes el creixement ha estat notable en els últims anys, tenint en 2015 més de 33.000 alumnes 
formant-se en cursos online amb clients com Grupo Zeta, Viena Capellanes, Lufthansa, Bodybell, Ayuntamiento de Madrid, 
FMM, Universidad Autónoma de Madrid, Metro, TGSS, CSIC, Hospital Virgen Macarena, Diputación de Granada, Escuela 
Riojana de Administración Pública, diferents ajuntaments i Ministeris com Justícia, Indústria, Ocupació, Foment, Economia, 
etc.

Ha estat, sens dubte, un excel·lent any de treball, fruit de l’esforç i il·lusió per part de tot l’equip i de l’empresa en el seu 
conjunt que es veu reflectit en aquestes dades 2015.
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ADAMS RED

Sabrina Muñoz, Directora d’ADAMS RED sabrinamunoz@adams.es

En el 2015 ha nascut ADAMS RED, l’aposta de futur d’ADAMS, per adaptar-nos al canvi normatiu en el sector, on ens hem 
associat amb grans entitats i centres de formació de diferents CCAA, per oferir al mercat les millors solucions formatives.

La nostra aliança de centres acreditats, ha permès crear una xarxa molt sòlida i potent, basada en els principis 
d’honradesa, innovació, qualitat i adaptació al client, on els nostres membres accedeixen a relacions professionals d’alt valor 
estratègic i a noves oportunitats de negoci, a través de nous serveis i productes creats específicament per a ells.

ADAMS RED, com a referent en el sector, no és només l’eina per oferir a totes les empreses els millors productes i serveis de 
l’àrea de formació, sinó també un lloc de trobada per als centres de formació, on compartim els objectius i tenim les mateixes 
inquietuds.

Tots els nostres centres adherits, disposen d’avantatges exclusius per ser membres de la nostra xarxa, com descomptes en 
tots els nostres productes i serveis, informació actualitzada de convocatòries, licitacions i subvencions, assessorament en 
acreditacions per part dels nostres experts, serveis d’oficina tècnica per a concursos públics i accés a noves línies de negoci.

Des d’ADAMS RED, us convidem a unir-vos a nosaltres, per enfrontar-nos junts, als nous reptes que afrontarà el sector en 
els propers anys.

Us esperem!

Granada
Almería

Murcia

Cádiz

Sevilla

Córdoba

Badajoz

Zaragoza
Solsona

Barcelona

Guadalajara

Valladolid

Ciudad Real

Noreña
OviedoA Coruña

Orense
Vigo

Arrecife
La Laguna
Tenerife

Las Rozas
Leganés
Madrid
Móstoles

Santader
Torrelavega

Bilbao
Markina
Tolosa

Pamplona

Logroño

Mallorca

Ibi
Paterna
Villena

Ceuta
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Ana Iglesias, Directora de Coordinació Pedagògica anaiglesias@adams.es

“Treballem per millorar l’aprenentatge del nostre alumnat i fomentar la seva motivació”
Volem proporcionar als nostres alumnes recursos facilitadors de l’estudi, per aquest motiu dotem les nostres preparacions 
(presencials i online) d’eines desenvolupades al nostre Campus Virtual que afavoreixen competències transversals TIC, així 
com situacions d’aprenentatge col·laboratiu. Tot això ho aconseguim amb un fort recolzament en tècniques de gamificació.

GAMIFICACIÓ
Hem millorat la nostra plataforma virtual incorporant noves eines que, mitjançant jocs, faciliten l’aprenentatge, com les 
batalles de Màster test i la creació col·laborativa de preguntes que permeten jugar online al nostre campus virtual en 
diferents moments; el progrés es premia mitjançant un sistema de trofeus i nivells.

AUDIOVISUALS
Fins ara, a l’educació la paraula i el text dominaven; ara comença a imposar-se el llenguatge audiovisual perquè és el 
llenguatge del coneixement del segle XXI. 

Hem constatat que la utilització de recursos audiovisuals a les nostres aules permet millorar l’eficàcia de l’activitat docent, a 
més de constituir un element de motivació i atractiu per als estudiants.

A través del sistema de videoconferència l’alumne pot seguir en directe la classe del professor. En cas de no poder assistir es 
penja el vídeo a l’aula virtual i l’alumne pot visionar-lo totes les vegades que vulgui i en el moment que li vagi millor.

Un altre recurs audiovisual que utilitzem són les píndoles formatives gravades pel nostre equip docent per explicar 
determinats continguts que puguin resultar de més difícil comprensió.

Aprendre d’aquesta manera es converteix en una experiència no solament eficaç sinó també agradable, 
l’alumne se sent més motivat per participar, comprometre’s, gaudir i l’aprenentatge es produeix amb 

més facilitat.

Aquesta metodologia gamificada se situa entre les 
coordenades del temps i la dificultat. A mesura que passa el 
temps ha d’augmentar la dificultat. En cas contrari, entraríem 
en una zona d’avorriment, no hi ha motivació ja que tot resulta 
massa fàcil i lent, i situats en aquesta zona no hi ha gaires 
possibilitats de millora. També hem de tenir en compte que si, 
massa aviat, augmentem molt la dificultat ens situaríem en 
una zona d’ansietat que no afavoreix el rendiment ni la millora 
dels resultats.

En totes les fases recollim informació comparativa del resultat 
individual obtingut en relació al grup. És una informació 
fonamental per saber si els nostres coneixements són 
suficients per aconseguir l’objectiu, i actuar en conseqüència 
adaptant la intensitat de la nostra preparació si és necessari.

Coordinació 
Pedagògica 
Innovació

Memòria 2015
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Responsabilitat 
Social Corporativa

María Jesús Pérez, Consellera Delegada mariaperez@adams.es

En el nostre ADN d’empresa està el compromís amb els nostres empleats, els nostres clients i la societat.

Ens sentim orgullosos que en els moments més durs de la crisi hem estat capaços de mantenir les beques d’alumnes més 
desfavorits i les destinades a dones que pateixen violència de gènere. Ara, que sembla han passat els pitjors moments, 
comencem a reprendre la RSE perquè tingui un major abast.

Empleats, vam continuar fomentant la igualtat en l’empresa, així com un clima de treball motivador i la formació necessària 
per millorar les competències del nostre principal valor, les persones, adoptant així mateix mesures que redundin en la 
vida personal i professional dels qui treballen a ADAMS. Al 2015 hem millorat els salaris de la nostra empresa amb pujades 
que ascendeixen a més d’un 3,5 per cent en tots els casos. Hem invertit el benefici empresarial obtingut en això. 

Alumnes, programes de beques

Per setè any consecutiu es van concedir beques en el curs 2015-2016 per a persones aturades que volen opositar.

Per a dones víctimes de violència de gènere que volen millorar la seva formació, amb convenis des de 2010 amb 
diferents Administracions que en 2015 s’han renovat (Generalitat de Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunidad 
de Madrid, Junta de Andalucía). En 2015 la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía i la Comunidad de Madrid van 
ser premiades per la Asociación de Proveedores de elearning (APeL) per la seva tasca en pro de les dones víctimes de 
violència de gènere, per desenvolupar la seva capacitació professional en col·laboració amb ADAMS.

Societat en general

Atès el compromís amb la societat en general, els nostres alumnes, clients i proveïdors, al 2015 apostem per fer un 
pas més en la qualitat dels nostres serveis, aconseguint el segell +400 d’Excelencia Europea EFQM.

Per tal de millorar el nostre compromís en matèria de RSC en 2015 ens adherim a Forética, l’associació d’empreses i 
professionals de RSE capdavantera a Espanya i Llatinoamèrica.

Iniciem una campanya de recollida als nostres Centres i fomentem la col·laboració amb altres entitats i institucions 

amb la finalitat d’enviar un 
contenidor amb 10.000 
quilos d’ajuda (medicaments, 
roba, ordinadors, etc.) a la 
Biblioteca Olvido Ruiz de 
Valbuena, a Burkina Faso. 
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Comunicació
Durant 2015 hem consolidat la comunicació, interna i externa, materialitzant-se en un augment de la presència d’ADAMS en 
mitjans de comunicació tradicionals així com un fiançament de la marca en mitjans socials.

Xarxes Socials
En 2015 a més de consolidar 
els canals corporatius de 
xarxes socials, vam crear tres 
nous perfils: 

TVE

Amb declaracions de M. Jesús Pérez, Consellera Delegada d’ADAMS, en el reportatge “Un treball, una sortida”.      
bit.ly/20Xn68E

Antena 3

Amb declaracions de M. Jesús Pérez, Consellera Delegada d’ADAMS, en el reportatge “Les víctimes de violència de 
gènere tenen drets laborals garantits per llei”.  bit.ly/1STJCcr

TopManagement

Jesús Pérez, Director General d’ADAMS, “La formació online és un fenomen irreversible que substituirà cada 
vegada més a la presencial”.  bit.ly/1WFq0P3

TVE

Col·laboració setmanal en la qual Paloma Miña, Responsable de Responsable de Comunicació, participa en 
“Oposita sin dudarlo”.  bit.ly/240ulOT

El País i Cinco Días

Van publicar un reportatge sobre la nova llei de formació per a l’ocupació des del punt de vista dels 
autònoms, amb declaracions de Gloria Montilla, Directora de Formació Professional per a l’Ocupació. 
bit.ly/1VjJzNq

CNNExpansión 

M. Luz García, Directora d’ADAMS Capacitación, va intervenir en un reportatge sobre competències 
i desenvolupaments professionals.  bit.ly/1qZwSL5

Onda Cero

Gloria Oliveros, Directora d’Ocupació Pública, va participar en una entrevista en la qual indicava 
com estem en un bon moment per opositar. bit.ly/1qZwWdN

Educaweb

Eugenio Gallego, Director de Formació Privada i Desenvolupament de Negoci, va participar en 
el monogràfic que va publicar Educaweb sobre Competències Professionals. bit.ly/1Tj5OzB

RRHH Digital

Diversos mitjans es van fer ressò del lliurament per part de Jesús Pérez, Director General 
d’ADAMS, del reconeixement a la labor de beques per a dones víctimes de violència de 
gènere. bit.ly/1MIeMXQ

20 Minutos

Isabel Ruiz, Directora d’ADAMS Sevilla, va signar la renovació de l’acord de col·laboració 
amb l’Instituto Andaluz de la Mujer (Junta de Andalucía) per formar a dones víctimes 
de violència de gènere, recollit entre altres, per 20 minutos.  bit.ly/22NNGQQ

Algunes mencions en Mitjans de comunicació

ADAMS Formación 18.514
Cursos Subvencionados 13.588
ADAMS Policía 717
Cefiasa-ADAMS Oposiciones Galicia 315
Total   33.134

ADAMS Formación 6.262
ADAMS Capacitación 1.439
Cursos Subvencionados 1.788
Total   9.489

Seguidors
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Esments

Facebook ADAMS Policia,
Facebook Cefiasa-ADAMS

Oposiciones Galicia
Instagram Zaragoza
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Madrid

Ayala
C/ Ayala, 130 – 28006

Javier Lorenzo, 
Director de Madrid
javierlorenzo@adams.es

Velázquez
C/ Velázquez, 24 - 28001
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Catalunya

Barcelona
C/ Bailèn, 126 – 08009

Girona
C/ Cor de Maria, 8 – 17002

Julia Pérez, 
Directora de Catalunya
juliaperez@adams.es
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Valencia Sevilla

Salvador Penadés, 
Director de Valencia
salvadorpenades@adams.es

Isabel Ruiz, 
Directora de Sevilla

isabelruiz@adams.es

Plaza Mariano Benlliure, 5 – 46002 C/ Lineros, 8 - 41004
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Galicia
Carmen Amor, 
Directora de Galicia 
carmenamor@adams.es

A Coruña C/ Marqués de Amboage, 12 - 15006

Santiago de Compostela C/ Escultor Camilo Otero, 17 – 15702

Ourense C/ Peña Trevinca, 24 - 32005
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Zaragoza

México

Juan Carlos Calvo, 
Director de Zaragoza 
juancarloscalvo@adams.es

Mª Luz García, 
Directora de México
marialuzgarcia@adams.mx

C/ Miguel Servet, 3 - 50002 

Monte Elbruz, 124 Col. Palmitas Polanco - 11560 
Nova adreça: Av. Horario, 124 Polanco Miguel Hidalgo, México DF - 11560
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Equips

Formació Professional per a l’Ocupació Editorial

Contact Center

Màrqueting i 
Comunicació

FinancerRRHH i Legal

Sistemes de la Informació
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