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2017, L’ANY QUE COMPLIM 60 ANYS
El títol d’una pel·lícula?
No, una fita en la pel·lícula de la nostra empresa.
Film espanyol del 57 amb inici en blanc i negre postguerra,
ambientat a Calatañazor (Soria).
Un guió per escriure i una jove parella d’emprenedors editors com
a protagonistes.
L’acció continua a la gran ciutat, en color de filmadora super8 i
amb nous personatges.
L’arribada del vídeo porta als fills de secundaris endollats (l’elecció predictiva del sistema de vídeo Betamax ens
dóna una idea del caràcter visionari del grup).
Després van arribar videoclips, CDs, HDs, FullHDs, fins i tot alguna part recent en 4K.
Gairebé sempre amb un elenc d’actors (protagonistes, secundaris i extres) de primer nivell. Les seves actuacions
han mantingut la nostra pel·lícula fresca i vigent en el temps, com si els anys ens respectessin.
Tanquem 2017 de manera positiva professionalment i econòmicament i esmentem aquí 4 fets significatius.

1. La sorpresa de ser identificats com l’editorial més productiva en Educació (per nombre d’ISBNs de llibres

i continguts digitals) segons el Primer Informe sobre la edición académica en España, elaborat pel Grupo
de Investigación sobre el libro Académico (ILIA) del CSIC en col·laboració amb la Federación de Gremios de
Editores de España.

2. Els Informes que hem elaborat sobre l’evolució d’efectius en les Administracions Públiques a Espanya,

sobre la seva distribució per sexes i sobre l’impacte dels Certificats de Professionalitat en la Formació per
a l’Ocupació i que han tingut reflex en multitud de mitjans de comunicació de tot tipus.

3. La creació del nostre Blog de l’Alumne que ofereix un servei públic obert, amb recursos per a les persones
que volen aprendre, formar-se i millorar com a persones i com a professionals.

4. L’excel·lent any econòmic del nostre Centre de Valencia i el bon comportament en general de les empreses
del grup.

Vam complir aquest prejubilatori 60 aniversari al 2017 amb il·lusió i amb l’ànim de continuar escrivint un guió
original, amb escenes divertides, emocionants, amb nous personatges principals i secundaris (què importants són
els secundaris per a les bones pel·lícules!).
Farem tot el possible per aconseguir èxits de crítica i públic, sobretot de públic, al qual devem el que som i al que
tant estimem.
Moltes gràcies!

Mª Jesús i Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
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FETS DESTACATS
Oposicions
20.657 alumnes

Presència
32.356

Cursos
1.402 alumnes

78.090
Alumnes

Empreses
4.405 alumnes

78.090

Online
45.734

Alumnes

Formació Professional
per a l’Ocupació
10.683 alumnes
Administracions
Públiques
40.943 alumnes

Valoracions

Facturació

8,5

8,5

Professorat

Material

Personal

24,3 M€

Hores Classes Presencials

✔✔

Plantilla mitjana: 279 empleats

✔✔

Col·laboradors mercantils: 580

✔✔

2,5% persones discapacitat

Àrea
Oposicions

7.071

Cursos Professionals

790

Formació Professional per a l’Ocupació

Dones
73%

2

Homes
27%

76.875

Formació Administracions Públiques
Empreses

Gènere

Hores

Total

7.096
44.498
136.330

Perfil de la companyia

FETS DESTACATS

G ener
Blog de l’Alumne
Neix el Blog de l’Alumne de la mà del nostre equip de l’àrea
Pedagògica i Innovació (Ana Iglesias, Ana González i José
Reguera) amb l’objectiu d’oferir consells i recursos a les persones
que preparen una oposició.

Primera Olimpíada Online Interempreses
Vam ser una de les gairebé 40 entitats (19 pimes i 18 grans
empreses) que vam competir en eHealthchallenge, la primera
olimpíada online saludable i solidària, organitzada per SportsNet.
Mercedes Gállego, Àrea de Formació a Empreses, es va classificar en primer lloc a la categoria individual femenina.

Febrer
Fundación Integra
María Jesús Pérez, Consellera Delegada d’ADAMS Formació i Ana Muñoz de Dios, Directora General de Fundación
Integra van signar un acord de col·laboració amb l’objectiu de recolzar la formació i la integració laboral de persones
en risc d’exclusió social.

FEBHI
Carmen Gil Montesinos, Presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
(FEBHI) i María Jesús Pérez, Consellera Delegada d’ADAMS Formació van acordar promoure la formació de persones
amb espina bífida.

M arç
ExpoeLearning
Participem en l’esdeveniment internacional de referència sobre
formació online celebrat a Madrid. Eugenio Gallego, Director
de Desenvolupament de Negoci i Formació Privada, va ser
l’encarregat de realitzar la conferència d’obertura del congrés
i, Eva Pérez, Directora d’Editorial, va donar una ponència en el
Digital Corner.

Informe “Empleats Públics a Espanya. Evolució
gener 2010 a juliol 2016”
Gloria Oliveros, Directora d’Ocupació Pública, va elaborar aquest
informe amb una important repercussió de mitjans (televisions,
ràdios, premsa online i escrita) d’àmbit nacional i local. A l’estudi es
mostra l’evolució de l’ocupació pública, des del moment amb menor nombre d’empleats, de totes les Administracions
Públiques i els seus efectius personals per àrees d’activitat comparant-los per àmbits territorials.
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FETS DESTACATS

A bril
Reunió amb l’Alcalde de Valencia
Salvador Penadés, Director d’ADAMS Valencia i Secretari General de CECAP
Valencia, es va reunir amb l’Alcalde de Valencia, Joan Ribó, i amb el Regidor de
l’àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica, Jordi Peris Blanes, amb
un doble objectiu, donar a conèixer l’Associació i les activitats que realitzen els
seus associats, així com conèixer les intencions del nou Govern de la Ciutat de
Valencia sobre les necessitats de personal de l’Ajuntament.

Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica
Paloma Miña, Responsable de Comunicació, va formar part del jurat de
els primers Premios Fundacom, que distingeix les millors pràctiques en
matèria de comunicació en espanyol i portuguès al món, lliurats durant la Cumbre Iberoamericana de Comunicación
Estratégica, celebrada a Miami.

M aig
Reunió amb el Conseller d’Economia de la Generalitat Valenciana
El Conseller d’Economia de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, i el Secretari Autonòmic d’Ocupació, Enric
Nomdedéu, es van reunir amb una representació de CECAP Comunitat Valenciana, encapçalada per Salvador
Penadés, Director d’ADAMS Valencia amb l’objectiu de tractar qüestions relacionades amb la formació per a
l’ocupació.

Congrés CCOO-Correus
Una representació d’ADAMS formada per Mª Jesús Pérez, Consellera Delegada, Gloria Oliveros, Directora d’Ocupació
Pública, Sergio Ramírez, Responsable d’Empleats Públics d’Online i Raúl Marín, Responsable de l’Escola de Formació
CCOO-Correos, va assistir al XII Congrés del nostre partner CCOO-Correus celebrat a Málaga.

J uny
Editorial més productiva en Educació
L’Editorial d’ADAMS, dirigida per Eva Pérez, ocupa
el primer lloc entre les editorials més productives
en Educació i percentatge d’ISBNs, segons el Primer
Informe sobre la edición académica en España, elaborat
pel Grupo de Investigación sobre el libro Académico
(ILIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en col·laboració amb la Federación de Gremios de
Editores de España. L’estudi inclou continguts digitals
i en format llibre. En l’àmbit de Ciències Polítiques
ocupem el quart lloc.

Renovem acord amb la Generalitat Valenciana
El Director d’ADAMS Valencia, Salvador Penadés, i la Directora General de l’Institut Valencià de les Dones i per la
Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana, María Such Palomares, van ratificar la concessió de 30 beques de
formació a dones víctimes de violència de gènere i 10 més per als seus fills.
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Així mateix, es va celebrar una reunió entre María Such Palomares, Víctor Suay (Cap d’Estudis) i Cristina Llera
(Responsable Atenció al Client) amb l’objecte de donar a conèixer de primera mà a la nova Directora General, el
conveni entre ambdues organitzacions en matèria de beques de formació per a dones i fills de dones víctimes de
violència de gènere.

Carrera Hay Salida
Es va celebrar a Madrid la IV edició de la cursa que patrocinem juntament amb altres entitats i que pretén conscienciar
a la societat contra la violència de gènere.

Club de Bones Pràctiques d’ARHOE
Participem en la sessió constitutiva del Club de Bones Pràctiques d’ARHOE, Asociación para la Racionalización de
Horarios Españoles, a la qual pertanyem des de l’any anterior. Paloma Esteban, Directora de RRHH i Legal, va
assistir en representació d’ADAMS Formació a la reunió d’aquest club de benchmarking en el qual es comparteixen
pràctiques de conciliació i experiències de gestió horària i millora de la productivitat.

J uliol
Escuela Bolsa Mexicana ens confia la seva
capacitació financera
Escuela Bolsa Mexicana, institució pertanyent a la Bolsa
Mexicana de Valores, ha confiat a ADAMS part de la
seva capacitació en diferents àmbits financers i de
negocis després de l’acord aconseguit entre ambdues
companyies. El conveni va ser signat a la seu d’ADAMS
entre Gerardo Aparicio Yacotu, Director de l’Escuela
Bolsa Mexicana i Jesús Pérez, Director General d’ADAMS.

Bancomer
Gràcies al bon treball de l’equip de México (Mª Luz
García, Rebeca Ricalde, Alejandra Alcántara, Brenda
Paz i Leo Cuenca) va finalitzar una nova promoció del
“Diplomado de Competencias que te Impulsan Adelante”
que impartim per a la primera entitat financera de
México, BBVA Bancomer, cofinançat per l’Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM) i la col·laboració de
la Universidad Anáhuac.

Asociación de Editores de Madrid
Ens vam integrar a l’Asociación de Editores de Madrid,
que integra més de 300 editorials privades. Jesús
Pérez, Director General, i Eva Pérez, Directora Editorial,
van assistir al desembre a l’Assemblea General de
l’Associació.

Política de Compliance
Al 2017 hem treballat per implementar a ADAMS un sistema de compliment ètic (Compliance) per a la prevenció
i correcció de les conductes reprovables i il·legals. La nostra Política de Compliance reuneix els principis ètics
que han presidit el funcionament del nostre grup d’empreses, com a manera de sistematitzar aquests principis
d’actuació i donar-los una expressió formal i pública. També per incorporar mecanismes de control i assegurament,
així com per manifestar el nostre compromís amb els valors de la nostra organització: lleialtat mútua, formar equip,
professionalitat i aconseguir l’excel·lència.
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S etembre
EFQM
De la mà de Javier Lorenzo, Director de Qualitat, i Almudena Pérez, Responsable de Qualitat, renovem el segell
+400 d’Excelencia Europea EFQM (European Foundation for Quality Management) que atorga el Club de Excelencia
en Gestión, un dels reconeixements més importants a Europa per mesurar l’excel·lència de les organitzacions i la
qualitat en els seus processos de treball.

“Empresari@s, una manera de estar en el mundo”
Mª Jesús Pérez, Consellera Delegada d’ADAMS, va ser una de les autores que va participar en aquest llibre, editat
per LoQueNoExiste, on un centenar d’empreses narra com fer negoci amb èxit.

TVE
Es va renovar la col·laboració setmanal amb Aquí Hay Trabajo (La 2 de TVE) en el qual, per 8a temporada, comptem
amb una secció fixa (“Oposita sin dudarlo”) en la qual cada dimecres Paloma Miña, Responsable de Comunicació,
ofereix consells i informació als opositors.

O ctubre
LIBER
Vam estar a la major trobada internacional del llibre
en espanyol, celebrat a Madrid, en el qual, a més vam
participar amb dues ponències d’Eva Pérez, Directora
d’Editorial, i Ana Iglesias, Directora de Coordinació
Pedagògica.

N ovembre
Informe “Impartició de Certificats de
Professionalitat.
Anàlisi
2012-2016.
Iniciativa de formació d’oferta dirigida
prioritàriament a treballadors aturats”
Eugenio Gallego, Director de Formació Privada i Desenvolupament de Negoci, va realitzar l’informe sobre la base
de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) en el qual es destaca que els Certificats de Professionalitat
són un instrument de millora de l’ocupabilitat: entre 2012 i 2016 més de 840.000 aturats han realitzat formació
de Certificats de Professionalitat.

“La conciliació no solament és rendible, sinó que és indispensable per aconseguir l’èxit
empresarial”
Va afirmar Paloma Esteban, Directora de RRHH i Legal d’ADAMS Formació, durant la seva intervenció al XII
Congreso Nacional sobre “Corresponsabilidad: personas, familias y empresas”, organitzat per l’Asociación para la
Racionalización de los Horarios (ARHOE).
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Poder femenino
La revista YO DONA va publicar, per quart any consecutiu, la llista de les 500 dones més influents sota el títol “Poder
femenino”. Mª Jesús Pérez, Consellera Delegada, va entrar a formar part d’aquest rànquing en l’àmbit de l’Educació,
on va compartir llista amb les úniques 9 rectores que hi ha a Espanya de les més de 80 Universitats.

Premio RSC
Els VII Premios Solidarios a la Igualdad que organitza
Mujeres para el Diálogo y la Educación van reconèixer
la labor en matèria de RSC vinculada a la igualtat
d’oportunitats
com a principi estratègic de
l’empresa.
Van recollir el premi Mª Jesús Pérez,
Consellera Delegada, i Paloma Esteban, Directora de
RRHH i Legal.

Informe “Les Dones en l’Administració
Pública”
Gloria Oliveros, Directora d’Ocupació Pública, va
elaborar l’informe sobre la base del Butlletí Estadístic
del Personal al Servei de les Administracions Públiques
de gener 2017 que mostra que dels més de 2,5 milions d’empleats públics a Espanya el 55,29% són dones. Estudi
amb una bona acollida per part de les Administracions Públiques i important repercussió en mitjans de comunicació
(més de 40 mitjans es van fer ressò d’això) i xarxes socials.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México

Assistim per primera vegada a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

D esembre
Acord amb l’Instituto Nacional de la Administración Pública de México
Eugenio Gallego, Director de Formació Privada i Desenvolupament de Negoci i Eva Pérez, Directora d’Editorial van
signar un acord amb l’Instituto Nacional de la Administración Pública de México (INAP) amb l’objectiu de millorar
la formació de les persones al servei del sector públic
mexicà.

Voluntariat corporatiu amb FUNDAE
Un grup de treballadors de la Fundació Estatal per a la
Formació en l’Ocupació (FUNDAE) va visitar la nau que
tenim a Getafe (Madrid) per realitzar una jornada de
voluntariat corporatiu. FUNDAE col·labora activament
en la recollida de material que enviem periòdicament a
la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena (a Burkina Faso).

IPMARK
La revista IPMARK va publicar un número dedicat a
anunciants amb les millors estratègies de màrqueting,
en el qual s’inclou un article de Nacho Zapatero,
Director de Màrqueting.
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En aquest any, celebració del nostre 60 aniversari, el Primer Informe sobre
la edición académica en España, elaborat pel Grupo de Investigación sobre
el libro Académico (ILIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en col·laboració amb la Federación de Gremios de Editores de
España, ens va considerar l’Editorial més productiva en Educació. Un
gran reconeixement al treball, esforç, dedicació i professionalitat de tots els
integrants de l’Editorial i, també, a tots aquells que abans que nosaltres, i al
llarg d’aquests 60 anys d’història, van contribuir, d’una o una altra forma, al
seu creixement i consolidació al mercat.

Eva Pérez
Directora d’Editorial
evaperez@adams.es

Tanquem un 2017 amb alta activitat en la producció de llibres i continguts
SCORM i excel·lent en resultats.
Destaquen aquest any:
✔✔ En Oposicions i AAPP: Administració General de l’Estat, Auxiliars de

la Comunidad de Madrid i Justícia.

✔✔ En Certificats de Professionalitat, incrementem el nombre de

continguts acreditats fins a 17.

✔✔ En Continguts SCORM hem augmentat la disponibilitat d’accions

formatives del Catàleg d’especialitats de 23 a 71, i seguim sumant.

Les següents dades són reflex de la intensitat de la nostra activitat al
llarg de l’any, en la
creació, redacció,
edició i gestió de
continguts, en
la preimpressió
i digitalització,
en la producció
audiovisual, així
com en la logística,
comercialització i
llicenciament.
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137.220 llibres venuts

188 Ocupació Pública
71 Formació per a l’Ocupació
63 Empreses

Productes digitals
✔✔

78 Clients

✔✔

694 Connectors

✔✔

13.879 Llicències

322 novetats i reedicions

15.927 comandes tramitades
per a les compres web

65.857 usuaris van rebre les nostres actualitzacions
gratuïtes per a llibres d’oposicions

4.175 comandes
d’impremta gestionats

Llibres per a
Oposicions més venuts
Temario
Auxiliares
Administrativos
CAM
T1 Tramitación
Procesal y
Administrativa

1
2
3
4

T1
Administrativos
Administración
del Estado
Temari Guàrdia
Urbana
Ajuntament de
Barcelona
Temario Auxilio
Judicial

T2 Tramitación
Procesal y
Administrativa

5
6
7
8
9
10

Cuestionarios
Axuiliares
Administrativos
CAM
T2
Administrativos
Administración
del Estado
Cuestionarios
Tramitación
Procesal y
Administrativa
T1 Auxiliares
Administración
del Estado

Llibres per a Certificats
de Professionalitat
més venuts
MF1017
Intervención en la
Atención HigiénicoAlimentaria
UF0349 Atención
al Cliente en
Proceso Comercial

1
2
3
4

UF0350 Gestión
Administrativa del
Proceso Comercial
UF0129 Animación
Social de Personas
Dependientes en
Instituciones
UF0130
Mantenimiento
y Mejora de las
Actividades Diarias

MF1018
Intervención
en la Atención
Sociosanitarias en
Instituciones

7
8
9
10

Promociones
en Espacios
Comerciales

Organización
de Procesos de
Venta

UF0127 Apoyo
en la Recepción
y Acogida en
Instituciones de
Personas
UF0131 Técnicas
de Comunicación
con Personas
Dependientes

3

Community
Manager y
Redes Sociales
Gestión
Económica
Básica de
la Actividad
Comercial
de Ventas e
Intermediación

Dirección y
Estrategias
de Ventas e
Intermediación
Comercial

5

Gestión de
la Fuerza
de Ventas
y Equipos
Comerciales

6

Organización
Comercial

4
Técnicas de
Venta

Módulo Transversal
Ofimática.
Volumen II

1
2

Módulo Transversal
Ofimática, Volumen I

5
6

Continguts SCORM més
llicenciats en altres
plataformes

7
8
9
10

Professional
English for
Commercial
and Business
Activities
Reglamento
Europeo de
Protección de
Datos
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Centres de formació

ONLINE

L’any 2017 hem tingut més de 45.000 alumnes en la modalitat
teleformació, repartits fonamentalment a les següents àrees: ocupació
pública, formació programada per a les empreses, particulars i formació per
a l’ocupació.
Destaca tant per volum d’alumnes com per facturació l’àrea d’ocupació
pública que engloba tant oposicions als diferents cossos de l’Administració,
com les promocions internes dels funcionaris de diferents organismes
públics i la formació contínua dels empleats de les diferents administracions
(Ajuntaments, Ministeris, Hospitals, Universitats, Federacions de Municipis,
Escoles d’Administració Pública, Diputacions, etc.)
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Cristina Castro
Directora Formació Online
cristinacastro@adams.es

Centres de formació

ONLINE
En relació a l’ús de la nostra plataforma (LMS), 384 empreses han signat conveni amb ADAMS Formació per al seu
ús, de les quals 209 han estat acreditades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per impartir Certificats de
Professionalitat online, i la resta estan realitzant un altre tipus de formació, en concret en 2017 s’han utilitzat
14.958 llicències per tercers.
Fins a 2017 hem tingut acreditats 19 Certificats de Professionalitat, i hem executat diverses edicions de molts
d’ells tant en Formació per a l’Ocupació com per la via privada i en contractes per a la formació.
Ha estat un any bastant bo, hem mantingut els clients amb els quals treballem des de fa anys i afortunadament
tenim molts altres nous.
El que sempre destaco per sobre de tot és l’equip de persones que estan amb mi que és excepcional i que
treballen amb esforç, ganes, il·lusió i implicació amb l’empresa, la qual cosa fa que les coses surtin bé i els alumnes i
clients quedin contents i satisfets.

Dades de plataforma online 2017:

L’any 2017 hem
tingut més de
45.000 alumnes
en la modalitat
teleformació

384 empreses han acordat
l’ús del nostre LMS

209 d’elles han estat
acreditades pel SEPE

14.958 llicències
ÀREES DE FORMACIÓ

ALUMNES

FORMACIÓ PER A l’OCUPACIÓ

4.320

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

35.863

OPOSICIONS

2.723

EMPRESES

1.597

FORMACIÓ PRIVADA

1.231

TOTAL

45.734
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Centres de formació

MADRID

Per a ADAMS Madrid 2017 ha estat l’any de la normalització.
Després de diversos exercicis de recuperació de l’activitat, l’any va suposar
la coincidència de convocatòries de subvencions públiques destinades a
formació de treballadors en actiu i a aturats, juntament a la reactivació
de les oposicions autonòmiques, tan necessàries per al centre en tots els
nivells.

Javier Lorenzo
Director de Madrid
javierlorenzo@adams.es

La Comunidad de Madrid ha recuperat convocatòries que tenia
paralitzades, algunes d’elles des de 2006, i això ha suposat retrobar xifres
d’alumnes semblants als anys anteriors a la crisi. El mateix ha succeït en
empleats públics i en alguns àmbits de formació programada.
Això ha estat també un estímul per al creixement de la plantilla docent,
amb l’entrada de 69 nous professionals que enriqueixen clarament el nostre
claustre.
Tots els senyals indiquen que el 2017 és l’inici d’un període d’estabilitat i
impuls de l’activitat, agraïm especialment la confiança dels nostres clients
que han respost molt positivament superant les nostres expectatives.
Ara ens toca treballar molt i molt bé per aconseguir que aquesta confiança
es tradueixi en una bona ràtio d’aprovats i de persones inserides
laboralment, així com els que a través de la nostra formació contínua
aconsegueixen una millora d’ocupació..

Tots els senyals
indiquen que el
2017 és l’inici d’un
període d’estabilitat
i impuls de
l’activitat.

Ayala
C/ Ayala, 130 - 28006

Velázquez
C/ Velázquez, 24 28001
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CATALUNYA

Julia Pérez
Directora de Catalunya
juliaperez@adams.es

Qualitat, atenció als
nostres alumnes i
resultats fan que
ens situem com a
referents

2017 ha estat un any de gran activitat als nostres centres de Girona i
Barcelona. Hem executat amb molt bons resultats els plans autonòmics
concedits per a la formació contínua de treballadors (amb més d’1.000
alumnes en presència i 1.300 en modalitat online) així com en els plans
adreçats a persones desocupades (més de 600 persones han realitzat
cursos als nostres centres i un 30% han realitzat pràctiques en empreses).
La preparació d’oposicions torna a ser una clara alternativa per a les
persones sense ocupació i per a aquelles que desitgen una de més estable.
Les diferents ofertes d’ocupació pública de les administracions ofereixen
un ampli ventall de possibilitats i en aquest any hem atès a un fort
augment de la demanda de cursos, superant les 10.000 hores de preparació
a l’àrea d’oposicions.
Qualitat, atenció als nostres alumnes i resultats fan que ens situem
com a referents en aquestes preparacions.
Quant a la formació a mida a empreses i administracions públiques, hem
seguit mantenint la confiança dels nostres clients i hem iniciat importants
nous projectes.
Tot això gràcies a l’extraordinari equip de persones amb el qual comptem i
que, dia a dia, s’entrega al màxim perquè tot això sigui possible.

Barcelona
C/ Bailèn, 126 – 08009

Girona
C/ Cor de Maria, 8 –
17002
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VALENCIA

L’any 2017 s’ha invertit a les nostres instal·lacions i en recursos didàctics.
L’objectiu, fer més confortable el nostre centre, donar-li un aire més modern,
i renovar els recursos didàctics. Nous ordinadors, canons de projecció, wifi
gratuït, nou mobiliari exterior i redisseny de les instal·lacions, fan del centre
de Valencia un espai acollidor amb els mitjans tecnològics actualitzats.

Salvador Penadés
Director de Valencia
salvadorpenades@adams.es

Aquest any han confiat més de 2.700 alumnes en les nostres preparacions
d’accés a l’administració pública i més de 500 en el seu reciclatge o millora
professional.
Cal destacar el nombre d’aprovats dels nostres alumnes d’oposicions, on per
assenyalar una preparació, en l’oposició de Bombers del Consorci Valencià el
54% dels aprovats són alumnes d’ADAMS Formació.

A l’any 2017
s’ha invertit
a les nostres
instal·lacions i en
recursos didàctics

Valencia
Plaza Mariano Benlliure,
5 – 46002
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SEVILLA

Isabel Ruiz
Directora de Sevilla
isabelruiz@adams.es

2017 ha estat sens dubte l’any de la recuperació de la formació
professional per a l’ocupació a Andalucía, que feia més de cinc anys que no
es convocava en aquesta Comunitat. Tornem a tenir un important nombre
d’alumnes formant-se a les nostres aules i amb el nostre material editat,
realitzant cursos de certificats de professionalitat, tan necessaris per a la
requalificació professional.
Pel que fa a l’àrea d’ocupació pública hem aconseguit un alt índex de
participació de cursos d’especialització per als funcionaris públics,
aconseguint molt bons resultats en aquesta àrea. La formació online
segueix predominant sobre la presència, la qual cosa ens permet cobrir les
vuit províncies de la Comunitat.

2017 ha estat l’ any
de la recuperació
de la Formació
Professional per a
l’Ocupació

Les oposicions van consolidant-se amb importants ofertes d’ocupació
pública en la Junta de Andalucía. D’igual manera, les convocatòries estatals
es consoliden com una opció molt atractiva per als nostres alumnes.
D’altra banda, hem reformat totes les nostres instal·lacions, fent una
inversió important per fer un canvi d’imatge molt més d’acord amb la
realitat de la nostra activitat i la nostra essència a ADAMS Formació.

Sevilla
C/ Lineros, 8 - 41004
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ZARAGOZA

L’exercici 2017 ens ha proporcionat èxits com:
✔✔ Un excel·lent nombre d’aprovats en els processos selectius convocats

pel Servicio Aragonés de Salud, juntament amb un ressorgiment de les
oposicions estatals.

Juan Carlos Calvo
Director de Zaragoza

juancarloscalvo@adams.es

✔✔ Un alt compliment de les nostres expectatives en l’àmbit de la

formació professional per a l’ocupació, tant per a treballadors actius
com per a persones en desocupació.

✔✔ La satisfacció per un treball ben fet per a centres de formació de

funcionariat públic.

Centre modern amb 11 aules, actualitzat amb noves tecnologies i cèntric,
que té com a finalitat que l’alumnat obtingui el màxim aprofitament de
la formació que impartim. En aquest centre trobaràs persones serioses,
professionals i amables que poden ajudar-te a millorar la teva situació
professional.

Som persones
serioses,
professionals i
amables que poden
ajudar-te a millorar
la teva situació
professional

Zaragoza
C/ Miguel Servet, 3 50002
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GALICIA

Carmen Amor
Directora de Galicia
carmenamor@adams.es

Aquest any
2017 és l’inici
d’una nova
etapa

L’exercici 2017, ha estat una any de repunt d’activitat; principalment
a l’àrea de l’ocupació pública, en la qual després de diversos anys
d’austeritat pel que fa a oposicions, s’han reprès bones convocatòries per
a l’Administració General de l’Estat, Ministeri de Justícia, Ministeri d’Interior,
Agència Tributària,… així com les convocatòries de la nostra Comunitat
Autònoma tant de l’àmbit de l’administració general com del sanitari
(Xunta i SERGAS). Això ha provocat un important creixement en el nombre
d’alumnes, i per tant de la plantilla de la nostra empresa per poder oferir un
servei de qualitat i en concordança als nostres clients.
És de destacar l’àrea d’empreses, ja que poc a poc a Galicia ens anem
consolidant en aquest sector i posicionant com a referents en la formació a
mida a empreses, tant en les nostres instal·lacions situades a les ciutats d’A
Coruña, Santiago i Ourense, amb més de 4.000 m2 d’instal·lacions totalment
equipades i adequades a les homologacions i exigències de la normativa de
certificats de professionalitat, així com en l’organització i gestió de formació
in Company.
Aquest any 2017 és l’inici d’una nova etapa que continuarà en gran
manera fins avançat el 2018, derivada d’activitats i processos que han
tingut el seu inici en l’últim semestre de l’exercici. Per tant, esperem el
proper any seguir en una línia encara més intensa d’activitat, encantats de
poder donar servei a tot el
nostre públic actual i potencial.

A Coruña
C/ Marqués de
Amboage, 12 - 15006

Ourense
C/ Peña Trevinca, 24 32005

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

Al 2017 vam créixer en capacitació presencial per a empreses i
administracions públiques i vam experimentar un increment destacable
en la demanda de creació de continguts elearning a mida, derivat de la
consolidació del mercat de la capacitació online a México.
Subscrivim dos importants convenis de col·laboració per a capacitació,
creació i comercialització de continguts amb l’Escuela de la Bolsa
Mexicana i amb l’Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Leo Cuenca
Director ADAMS
Capacitación
leocuenca@adams.mx

Va finalitzar la quarta edició del Diplomat BBVA Bancomer dirigit a
empresaris i emprenedors amb més de 600 diplomats. Com en edicions
anteriors, la Universidad Anáhuac va acollir l’esdeveniment de lliurament
de diplomes.
La creixent demanda del nostre curs “Accountability”, orientat a la
responsabilitat personal dels treballadors amb els objectius de les seves
empreses, ens va animar a celebrar un curs en obert que va resultar un èxit
de participació amb importants empreses assistents.
ADAMS Capacitació, en col·laboració amb l’Escuela de la Bolsa Mexicana,
va expressar la seva solidaritat amb el poble mexicà després dels sismes
de setembre de 2017 oferint als seus clients el curs gratuït de suport
emocional “Com afrontar la crisi a través de l’aprenentatge?”
Per finalitzar l’any, no podíem perdre’ns la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, la reunió editorial més important d’Iberoamèrica. I comencem
2018 amb el llançament a México i Amèrica Llatina d’una nova línia de
negoci com a editorial.

Ciudad de México
Av. Horacio, 124 Polanco
Miguel Hidalgo - 11560
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MÉXICO
Alguns dels nostres
clients
Privada

Els 10 cursos més
demandats per les
empreses
1. Operacions bàsiques de
comunicació online

2. Estratègies i tècniques

L’any 2017
hem format un
total de 3.121
alumnes

didàctiques 2.0

3. Accountability
4. Mindfulness
5. Taller d’especialització
immobiliària

2.617 alumnes
en presència

6. Sensibilització en

perspectiva de gènere

7. Gestió de la força de vendes
i equips comercials

8. Administració del temps,

504 alumnes
en online

productivitat en el treball

9. Programa especialitzat de
creativitat i innovació

10. Neuromàrqueting

Govern

Prevenció i atenció a la fustigació i assetjament
sexual
ADAMS Capacitació va participar en el dia Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través del taller de
“Prevenció i atenció a la fustigació i assetjament sexual” creat en
exclusiva per al personal de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
Estem molt orgullosos de poder participar en aquest tipus de campanyes
que busquen
generar una
actitud de
respecte i crear
consciència en
els participants
de que
l’eradicació de
la violència en
nenes i dones és
responsabilitat
de tots.
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EMPRESES I
INTERNACIONALITZACIÓ
2017 ha suposat un any de consolidació de clients i de facturació,
malgrat la falta de desenvolupament normatiu de la Llei 30/2015 i de la
baixada general de l’any anterior, segons dades de FUNDAE, d’empreses i
d’alumnes formats que s’han bonificat la formació.
La nova normativa, en què s’inclou la responsabilitat solidària d’empresaentitat de formació-entitat organitzadora, així com les actuacions de
seguiment i control van propiciar que les empreses contractin entitats
de formació que els ofereixin garanties i que proporcionin als treballadors
competències que millorin el seu acompliment professional. ADAMS s’ha
consolidat com un referent de bon servei i suport a l’empresa en totes
les fases del procés formatiu. Els informes de seguiment, especialment en
modalitat elearning, i l’avaluació fan que l’empresa estigui permanentment
informada sobre la qualitat i eficàcia de la formació impartida.
Esperem seguir comptant amb la confiança de les empreses i
contribuir al seu posicionament en un entorn cada vegada més global en
el qual els treballadors que aporten valor són diferencials per mantenir la
seva competitivitat. I en aquest entorn, la formació contínua i el reciclatge
professional són l’element clau.
Diferents empreses i entitats de formació confien en els nostres
continguts per a online, així com al nostre campus virtual en lloguerllicenciament “marca blanca”, la qual cosa indirectament fa que la presència
d’ADAMS al mercat d’empreses sigui major.
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Alguns dels nostres
clients
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EMPRESES I
INTERNACIONALITZACIÓ
Els 10 cursos més demandats per les empreses
1. Gestió del Talent
2. Xarxes Socials i Empreses
3. Habilitats Directives i Personals (Gestió de l’Estrès, Lideratge
Alguns dels nostres
clients

d’Equips, Comunicació Efectiva, Gestió del Temps, Mindfulness i
Eines per Analitzar, Decidir i Actuar)

4. Atenció al client
5. Temes normatius (Nova normativa europea de Protecció de

Dades, PRL, Manipulador d’aliments, Nova Llei de Contractes del
Sector Públic)

6. Tècniques de Venda
7. Anglès
8. Excel
9. Gestió Laboral
10. Gestió Fiscal

9,2
Valoració
professorat

472 empreses formades
4.405 alumnes formats

ADAMS s’ha consolidat com
un referent de bon servei i suport
a l’empresa en totes les fases del
procés formatiu
Manuel Pereira
Director de Formació
a Empreses i
Internacionalització
manuelpereira@adams.es
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FORMACIÓ
PROFESSIONAL
PER A l’OCUPACIÓ

Al 2017 hem incrementat la formació per a l’ocupació un 24%. Hem
impartit 442 accions formatives a un total de 10.683 treballadors ocupats
i aturats en diferents programes formatius aprovats pel Ministeri de
Foment i Administracions Públiques d’Andalucía, Aragón, Catalunya,
Comunidad Valenciana, Galicia i Madrid.
Aquest any també ha vingut marcat pel retard en l’adjudicació de la
convocatòria estatal 2016 dirigida a treballadors ocupats, les resolucions
aprovatòries de les quals s’han produït a finals de 2017, passant la gran
part de l’execució d’aquests programes a 2018.
Seguim apostant per oferir una formació subvencionada de qualitat
i acreditada per l’Administració amb titulació oficial. Així 2.623 persones
han realitzat formació vinculada a Certificats de Professionalitat.
Els nostres centres compten ja amb 363 acreditacions per impartir en
modalitat presencial, en 93 Certificats de Professionalitat diferents,
enquadrats en 31 àrees professionals. Així mateix, disposem de 132
acreditacions per impartir en modalitat de teleformació, en 19 Certificats
de Professionalitat diferents, distribuïts en 12 àrees professionals.
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
PER A l’OCUPACIÓ
Seguim apostant per oferir una
formació subvencionada de qualitat
i acreditada per l’Administració amb
titulació oficial
Gloria Montilla
Directora de Formació
Professional per a
l’Ocupació
gloriamontilla@adams.es

9
Valoració
professorat

442 accions formatives
10.683 alumnes
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FORMACIÓ
A EMPLEATS
PÚBLICS

OPOSICIONS
L’any 2017 ha estat marcat en oposicions per l’Acord del Govern i
Sindicats en matèria d’ocupació pública. La signatura d’aquest acord
al març de 2017 contemplava una OEP 2017 històrica i a més anunciava
processos d’estabilització en un termini de 3 anys per a la reducció de l’alta
taxa d’interinitat.
La reposició del 100% de les vacants en sectors prioritaris ha suposat
l’aprovació d’importants Ofertes d’Ocupació Pública i convocatòries (per
a l’Administració General de l’Estat, Administració de Justícia, Xunta de
Galicia, Sergas, Junta de Andalucía, Generalitat i Sanitat Valenciana, DGA i
Salud Aragón, Comunidad de Madrid i SERMAS, Generalitat de Catalunya,
ICS…) amb places per a diferents Cossos i Escales d’Administració General
i Especial i per a tots els nivells de titulació. Això ha contribuït a la bona
marxa de l’àrea durant 2017, incrementant la facturació respecte a 2016 en
un 16,27%.
A més, s’han aconseguit bons resultats d’aprovats en diferents
oposicions, que és l’objectiu final del nostre treball.

S’han aconseguit
bons resultats
d’aprovats
en diferents
oposicions, que és
l’objectiu final de
la nostra feina
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Gloria Oliveros
Directora d’Ocupació Pública
gloriaoliveros@adams.es
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FORMACIÓ A EMPLEATS PÚBLICS
S’ha impulsat la presència d’ADAMS en els mitjans i contribuint a això la difusió dels següents estudis/ informes
publicats al 2017 d’elaboració pròpia:

Empleats Públics a Espanya - Evolució
gener 2010 - juny 2016

20.657

alumnes en 2017

Les Dones a l’Administració Pública - gener
2017

76.875 hores de classes
presencials d’oposicions

Algunes dades destacades del nostre
alumnat:

51.708
Alumnes
Aprovats
des de 1989

✔✔ Bomber Conductor Consorci Provincial de

Valencia: 54% del total
✔✔ Administratiu Xunta de Galicia: 40%

del total

✔✔ Auxiliar de Producció de la Fábrica de Moneda y

Timbre: 29% del total
✔✔ Cos Superior Generalitat de Catalunya, promoció

interna: 40% del total
✔✔ Agents de Residus Mediambientals de

l’Ayuntamiento de Madrid: 32% del total
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FORMACIÓ
A EMPLEATS
PÚBLICS

FORMACIÓ PER A ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Hem impartit formació a 111 entitats públiques havent participat
en la impartició de cursos dins dels plans de formació de les Escoles
d’Administració Pública de Castilla y León, Castilla la Mancha, La
Rioja, Instituto Canario de Administración Pública…. Federacions de
Municipis (Catalunya, Madrid, Galicia, Andalucía, V. Valenciana, Canarias…),
Mancomunitats (Islantilla, La Janda Bahía de Cadiz), Universitats (Carlos
III, Rey Juan Carlos, Autónoma, Politécnica de Madrid, Valladolid, Málaga,…).
També Ajuntaments (Barcelona, Sabadell, Mataró, Zaragoza, Logroño,
Vigo, Las Rozas, Móstoles, Madrid, Málaga, San Sebastián de los Reyes,
Alcobendas…) així com amb entitats de caràcter estatal (Ministeris,
Agències, Instituts, Museus, Empreses Públiques…etc.)
També important la formació adreçada a personal d’entitats, estatals,
autonòmiques i locals enfocada a la promoció interna.

Alguns dels nostres clients
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Gloria Oliveros
Directora d’Ocupació Pública
gloriaoliveros@adams.es

Al 2017 un total
de 111 entitats
públiques han
confiant en
nosaltres
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FORMACIÓ A EMPLEATS PÚBLICS
Cursos destacats
1. Llei de Contractes del Sector Públic
2. Novetats en matèria de procediment administratiu amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015
3. Novetats en matèria de Règim Jurídic del sector Públic amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015
4. Reglament Europeu de Protecció de Dades
5. Entrenament en innovació i creativitat
6. Motivació i Compromís dels empleats públics
7. La integritat com a competència professional
8. Administració electrònica
9. Creativitat i innovació en l’Administració en relació amb Xarxes Socials
10. Arxiu d’Oficina per a les Administracions Públiques
11. Eines per analitzar, decidir i actuar
12. Transparència, accés a la informació i bon govern
13. Atenció i Servei al Ciutadà
14. Modernització del Llenguatge Administratiu, Tècniques d’Escriptura, estil i redacció de documents
15. Igualtat de gènere

Xifres formació per a Administracions Públiques 2017:
Hem col·laborat en plans de
formació de 111 entitats
Hem impartit

427 cursos

Hem format a 35.863 alumnes online i

5.080 alumnes en presència

8,4
Valoració
professorat
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FORMACIÓ
PRIVADA I
DESENVOLUPAMENT

DE NEGOCI

Aquest 2017 hem desenvolupat àmpliament el mercat privat de Certificats
de Professionalitat amb un alt grau de satisfacció dels alumnes formats,
no obstant això, la sentència del Tribunal Constitucional que retira les
competències d’acreditació en teleformació al Servei Públic d’Ocupació
(SEPE) ha frenat aquesta progressió que esperem recuperar en breu quan
les Comunitats Autònomes assumeixin aquesta competència executiva
en primera línia, tant en el procés d’acreditació de nous certificats, com en
l’autorització de nous inicis de grups.
Al 2017 vam elaborar l’estudi “Impartició de Certificats de
Professionalitat. Anàlisi 2012-2016. Iniciativa de formació d’oferta
adreçada prioritàriament a treballadors desocupats” sobre la base de
les dades obtingudes del SEPE, que mostrava com entre 2012 i 2016 més
de 840.000 persones aturades van realitzar formació en Certificats de
Professionalitat.
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FORMACIÓ PRIVADA I
DESENVOLUPAMENT DE
NEGOCI
Els canvis normatius com és el cas de la Nova Llei de Protecció de Dades,
les exigències legals per impartir formació com el curs d’Acreditació de
docents per teleformació o les eines tecnològiques per a la publicació
de continguts com Wordpress marquen el principal interès en la nostra
oferta formativa privada, continuant amb les necessitats habituals
d’idiomes i ofimàtica.
Igualment seguim desenvolupant en Nous Negocis la comercialització
en nous canals dels nostres productes com per exemple, en l’acord
tancat amb Amazon a nivell nacional i internacional, així com el
desenvolupament del model de distribució en països de LATAM,
preferentment México, Perú i Colombia.

Hem desenvolupat
àmpliament el
mercat privat
de Certificats de
Professionalitat
amb alt grau de
satisfacció dels
alumnes formats

8,7
Valoració
professorat

Alumnes (cursos i certificats de
professionalitat): 1.402

Eugenio Gallego
Director de Formació
Privada i Desenvolupament
de Negoci
eugeniogallego@adams.es
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Àrees d’activitat

PEDAGÒGICA I
INNOVACIÓ

RÀTIOS DE SATISFACCIÓ DE L’ALUMNE
Destacar les valoracions obtingudes en tres dels indicadors claus de la
formació: docents, materials didàctics i valoració global de la formació en el
seu conjunt.

8,5
Professorat

8,03
Valoració Global

7,87
Material de Classe

Continuem
incrementant
la producció
de recursos
audiovisuals al
nostre campus
virtual com a suport
a l’alumnat
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Ana Iglesias
Directora Pedagògica
anaiglesias@adams.es

Àrees d’activitat

PEDAGÒGICA I INNOVACIÓ
CONSOLIDACIÓ DE LA METODOLOGIA LUDIFICADA

J ugarU naG arantiaA prenentatgeR eal
18.445 jugadors han participat al llarg d’aquest any en les 62 batalles
celebrades. Es constata la correlació entre participació en els jocs i
l’increment d’aprenentatge significatiu.

UN ANY D’ACTIVITAT DEL BLOG DE L’ALUMNE
Entenem aquest blog com un centre de recursos, consells i propostes de naturalesa molt variada perquè cadascú
apliqui aquells que millor s’adapten a la seva manera d’estudiar i aprendre, posant l’accent a la tecnologia i la
innovació.
Iniciem l’activitat amb la primera emissió per Facebook Live d’ADAMS. Durant aquest any hem dut a terme 21
retransmissions que han aconseguit a 143.275 persones.
En aquest primer any d’activitat, el blog ha rebut gairebé 200.000 visites i han estat 90.343 els usuaris únics
que han accedit a veure els continguts publicats.
La informació s’organitza en les següents categories:
✔✔ Neuroaprenentatge
✔✔ Organitza la teva vida
✔✔ Experiències
✔✔ Tecnologia
✔✔ Com Estudiar

INCORPORACIÓ DE NOUS RECURSOS AUDIOVISUALS
Continuem incrementat la producció de recursos audiovisuals al nostre campus virtual com a suport a tots
els nostres alumnes perquè cadascú pugui triar el format que més afavoreix la seva particular forma d’aprendre
d’acord amb el seu estil d’aprenentatge.
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Àrees d’activitat

RESPONSABILITAT
SOCIAL
CORPORATIVA

Al 2017 hem continuat el nostre objectiu de seguir avançant en matèria de
Responsabilitat Social Corporativa amb la finalitat de garantir la posta en
marxa de valors de compromís, sostenibilitat i transparència, contribuint
amb això a intentar retornar als nostres empleats, clients, proveïdors i
societat en general la confiança dipositada en la nostra organització. En el
passat exercici vam treballar en les següents accions amb diferents grups
d’interès:

Primera Olimpíada
Interempreses

Empleats
✔✔ La igualtat d’oportunitats va continuar sent un principi estratègic

de l’empresa (comptem amb un Pla d’Igualtat). Una política
d’igualtat que va ser reconeguda pel guardó concedit de “Empresa
en femenino plural”, corresponent als VII Premios Solidarios a la
Igualdad que organitza Mujeres para el Diálogo y la Educación.

✔✔ En l’àmbit de salut, un total de 147 empleats van participar en

la Primera Olimpíada Online Interempreses (eHealthchallenge)
organitzada per SportsNet, en la qual van competir un total de 37
entitats, amb un marcat caràcter solidari, ja que part dels fons van
ser destinats a Cruz Roja Española. Així mateix, vam patrocinar la IV
edició de la cursa Hay Salida, que patrocinem juntament amb altres
entitats, i en la qual van participar 32 persones empleades i 18
alumnes del Centre de classes de Madrid.

Ens unim a #súmatealrosa

✔✔ Un conjunt de treballadores del Centre de Barcelona i Madrid es

va unir a la iniciativa #súmatealrosa, amb motiu del Dia Contra el
Càncer de Mama.

✔✔ Al 2017 també vam substituir les llums per led per garantir un

menor consum d’energia començant pels centres de classes de
Valencia, Sevilla i Madrid.

✔✔ Es van donar més de 450 llibres recollits entre professors i

personal del Centre de Valencia a l’ONG AIDA per sufragar diferents
projectes de cooperació al desenvolupament a Guinea Bissau.

✔✔ Col·laborem activament amb la Asociación para la Racionalitzación

de los Horarios Españoles, i pertanyem al Club de Buenas Prácticas
de Conciliación y Gestión Horaria.

✔✔ Pertanyem a la Red de empresas por la igualdad de oportunidades

entre homes i dones en llocs de direcció i consells d’administració, a
la Red de Empresas por la conciliación del Ayuntamiento de Madrid,
i a la Red de Empresas contra la violencia de género.
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Pertanyem al Club de Buenas
Prácticas de Conciliación Gestión
Horaria

Àrees d’activitat

RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA
Acció social
✔✔ A l’abril i desembre de 2017 vam enviar contenidors amb destinació

a la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena (Burkina Faso), iniciativa
de Félix Pérez Ruiz de Valbuena, amb un total d’uns 7.500
quilos d’ajuda cadascun, entre d’altres, productes farmacèutics i
sanitaris, aliments no peribles, equipament escolar, roba, sabates,
joguines, llibres, televisors, ordinadors, etc. Material recollit amb la
col·laboració d’empleats, clients i diferents entitats.

✔✔ Tanquem dos acords amb entitats que treballen amb col·lectius

especialment desfavorits. D’una part, amb Fundación Integra per
a la formació i l’ocupació de dones víctimes de violència de gènere, i
amb FEBHI per millorar la formació de persones amb espina bífida.

✔✔ Un grup d’empleats de la Fundació Estatal per a la Formació en
Col·laborem amb la Biblioteca
Olvido Ruiz de Valbuena

l’Ocupació (FUNDAE) i d’ADAMS va participar en una jornada de
voluntariat corporatiu, organitzant el material d’ajuda humanitària
recopilada amb la finalitat de fer-lo arribar a la Biblioteca Olvido
Ruiz de Valbuena, a Burkina Faso.

Alumnat
✔✔ Dupliquem les beques (200 en el curs 2017-2018) per a persones

que estan en situació de desocupació i volen opositar. Mesura que
vam emprendre fa vuit anys.

✔✔ Renovem els acords que mantenim amb la Comunitat Valenciana,

Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid i Junta de
Andalucía amb la finalitat de facilitar beques de formació a dones
víctimes de violència de gènere i els seus fills. Durant 2017 vam
impartir formació a 114 alumnes.

✔✔ El 8 de març ens vam sumar a la commemoració del Dia
Treballem amb Fundación
Integra

Internacional de la Dona. Entre altres accions vam repartir entre
el nostre alumnat les polseres realitzades pel Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, recolzant així la campanya impulsada per
la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género,
a la qual pertanyem.

Beques de Formació a dones
víctimes de violència de Gènere
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Àrees d’activitat

QUALITAT

2017 ha estat un any de consolidació en la implantació de la Norma
ISO 9001:2015 per a les empreses del grup, que han superat amb èxit
les auditories externes, gràcies al treball i el compromís constant de tot el
nostre personal.
El treball per processos, la detecció i seguiment dels riscos externs i interns
de l’organització i l’orientació cap als grups d’interès, són aspectes claus
de la Norma, que actuen de guia per a les nostres empreses, en pro de la
qualitat i de l’excel·lència en el servei.

Víctor Suay

Susana
Andreu

També durant l’any, s’ha renovat el Sello +400 sota el model I.F.Q.M
d’excel·lència i els nostres centres de formació a Madrid, han renovat la
seva certificació “Madrid Excelente”.
Rocío Robles

La qualitat del nostre servei i l’orientació al client segueixen sent els
nostres pilars d’actuació i el nostre compromís a futur.

INDICADORS 2017
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Raúl Comín

Instal·lacions del Centre

7,87

Mobiliari i equipament de les aules

7,62

Valoració global de la preparació

7,91

Informació impresa

7,67

Informació personal i telefònica

8,08

Atenció i amabilitat

8,63

Valoració global del Centre

8,10

Eva Cuiñas

Àrees d’activitat

MÀRQUETING I
COMUNICACIÓ

Nacho Zapatero
Director de Màrqueting
nachozapatero@adams.es

Complint amb tu. Aquest podria ser el resum de l’any 2017 que ve marcat
al nostre calendari com a data de consolidació.
60 anys al mercat espanyol ajudant a tots els nostres clients a millorar la
seva professionalitat i/o trobar el seu espai al mercat laboral. Un any en el
qual hem continuat reinventant-nos i ajudant a les persones i entitats a
reinventar-se, utilitzant tots els mitjans que hem tingut al nostre abast per
donar servei als milers d’alumnes que confien en nosaltres.
Un any que ve marcat amb una activitat bastant intensa, però gratificant:
✔✔ Augmentem un 32% el nostre tràfic a la web.
✔✔ Ens consolidem en l’àmbit de xarxes socials, amb un augment del 30%

de seguidors.

La revista IPMARK
ens ha seleccionat
com una de les
Millors Estratègies
de Màrqueting 2017

✔✔ Incrementem un 15% la nostra presència en mitjans de comunicació.

destacant els impactes produïts per:
✔✔ Informes d’elaboració pròpia:

✔✔ “Empleats Públics a Espanya”: Radiografia sobre l’evolució

de l’ocupació pública entre 2010 a juliol de 2016 al territori
espanyol.

✔✔ “Impartició de Certificats de Professionalitat” Anàlisi 2012-

2016. Iniciativa de formació d’oferta adreçada prioritàriament
a treballadors desocupats, sobre la base de les dades
obtingudes pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

✔✔ “Les Dones en l’Administració Pública”. Analitza la distribució de

gènere dels servidors públics per àrees, tipus d’administració i
distribució territorial.

✔✔ Continuïtat per vuitena temporada amb una col·laboració setmanal al

programa “Aquí Hay Trabajo” (TVE)

✔✔ Mantenim el nostre rècord publicitari no

suggerit.

✔✔ Gràcies a la nostra eficiència en la nostra

estratègia de Màrqueting, la revista
especialitzada IPMARK ens selecciona com
una de les Millors Estratègies de Màrqueting
2017.
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ADAMS Formació

www.adams.cat
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