2018
M e m ò r i a

PER QUÈ NO HAURIA DE SER JO?
Ha estat el nostre claim, la nostra frase promocional per a la
preparació d’oposicions al 2018 i representa molt bé:
✔✔ Les oportunitats de l’ocupació pública l’any passat i per als

propers anys.

✔✔ La igualtat de les oposicions per a joves i grans, homes i

dones, amb més o menys recursos o formació, per treballar a
“l’empresa de tots”.

✔✔ A les dones competents que valoren la igualtat en l’accés,

condicions de treball i les possibilitats de conciliació
laboral-familiar.

✔✔ Especialment, que és possible arribar més lluny del que

pensem i aconseguir allò que ens proposem (personal,
professional o familiar); sovint, només cal creure en un
mateix.

“Segur que s’hi presenta molta gent”
“Segur que s’hi presenta molta gent”
“Segur que s’hi presenta molta gent”
“Segur que s’hi presenta molta gent”
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Factoria de Continguts
Hem iniciat noves línies de continguts digitals:
✔✔ Microelearning per a empreses.
✔✔ Continguts per a Latinoamèrica.
✔✔ Ampliem els títols disponibles del Catàleg d’Especialitats per a Formació Professional per a l’Ocupació.

2018 ha estat un bon any per a la nostra empresa
Recuperats després d’anys de crisi abordem nous objectius que agrupem en:
+ Satisfacció dels nostres clients i alumnes.
+ Innovació en el que oferim.
+ Compromís de les persones que integrem l’empresa.
+ Modernitat en imatge i comunicació.
Ens esforcem cada dia per aconseguir mantenir-nos en una posició digna i significativa en el sector de l’edició de
continguts i de la formació no reglada.
El nostre propòsit és seguir canviant i ser responsables amb els nostres Clients i les seves expectatives, també
amb les persones que treballen a ADAMS.
Esperem que tot et vagi molt bé, t’agraïm la confiança i haver arribat llegint fins a aquí.
Salutacions cordials i seguim a la teva disposició!

M. Jesús i Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
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Perfil de la companyia

DADES DESTACADES
Alumnat
57.994

24.073

Online

46.662

Oposicions

Administracions
Públiques

37.489

Presència

95.483

15.479
Formació
per a
l'Ocupació

Facturació
7.793

1.476

Formació
per a
Empreses

Cursos
Professionals

29,3 M€

Valoracions
8,5

8,5

Professorat

Atenció i Amabilitat

Personal
✔✔

Plantilla mitjana: 337 empleats

✔✔

70% dones, 30% homes

7,62

7,78

Instal·lacions Centre Mobiliari i equipament
d’aules

7,87

7,52

Valoració global de
la preparació

Informació impresa

7,92

7,74

Informació personal i
telefònica

Material

8,06
Valoració global del Centre

Hores Classes Presencials
Àrea

Hores

Oposicions

96.941

Formació Administracions Públiques

4.857

Cursos Professionals

614

Empreses

5.597

Formació Professional per a l’Ocupació

37.113

Altres Actvitats

3.557

Total

148.679
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Perfil de la companyia

FETS DESTACATS
GENER

Donem més de 450 llibres a
l'ONG AIDA
Per segon any consecutiu, ADAMS Valencia
col·labora amb l'ONG AIDA donant llibres
que contribueixen a finançar projectes de
cooperació al desenvolupament a països
com Guinea Bissau.

MARÇ

ADAMS a EXPOELEARNING
Participem en EXPOELEARNING 2018,
l'esdeveniment més important en
teleformació. A més de comptar amb un
stand, vam oferir una ponència sobre
“elearning i FPO: Inconvenients i possibles
solucions”.

JUNY

4 de juny. Col·laborem amb
Forética en la primera
formació online de Gestió de
la Responsabilitat SocialNorma SGE21
Forética i ADAMS Formació llancen el
primer curs online sobre el Sistema de
Gestió de Responsabilitat Social
segons la nova versió de la Norma SGE
21. La SGE 21 és la primera norma
europea –propietat de Forética- que
permet implantar, auditar i certificar un
sistema de gestió ètica i socialment
responsable.

ABRIL

I Congrés d'empreses de
Formació de la Comunitat
Valenciana
Organitzat per FEVAP-CECAP, amb el
lema “Comprometidos con la
empleabilidad”, i amb més de 100
professionals, es van tractar temes com
els programes innovadors de la Formació
Professional per a l'Ocupació, la
intel·ligència emocional o la RSC.

24 d'abril. Acord amb Instituto
Aragonés de la Mujer
Concedim 30 beques de formació a
dones víctimes de violència de gènere
perquè realitzin, de forma gratuïta,
cursos online que els ajudin a la seva
inserció sociolaboral. El IAM proposa els
criteris per a la concessió de les beques
de formació i selecciona les dones
víctimes de violència.
Des de 2010, en què es va signar el
primer acord amb la Generalitat
Valenciana en matèria de formació per a
dones víctimes de violència de gènere,
hem avançat en aquest àmbit de RSC
amb convenis en diferents Comunitats
on tenim centres de classes (Comunitat
Valenciana, Catalunya, Comunidad de
Madrid i Andalucía).

MAIG

Més de 7.000 quilos d'ajuda
a Burkina Faso
Des de 2011 ADAMS Formació
col·labora en l'enviament periòdic
d'ajuda humanitària a Burkina Faso. Al
maig de 2018 es van enviar més de
7.000 quilos de material.
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12 de juny. Fundació Integra
i ADAMS Formació
concedeixen beques per
millorar l’ocupabilitat de
col·lectius vulnerables
Fundació Integra i ADAMS Formació
subscriuen un acord de col·laboració
pel qual concedeixen 20 beques de
formació per a col·lectius vulnerables
en situació d'exclusió social per
recolzar la seva inserció sociolaboral.

14 de juny. Congrés de
CECAP Andalucía
Assistim al Congrés Andalús
d'empreses de Formació, organitzat
per CECAP Andalucía. Isabel Ruiz,
Directora d'ADAMS Formació a
Andalucía, va intervenir a la taula
rodona d'oposicions parlant sobre
l'ocupació pública i la seva necessària
estabilització amb processos selectius
que garanteixin els principis d'igualtat,
mèrit i capacitat.

Perfil de la companyia

FETS DESTACATS
OCTUBRE

3 d'octubre. ADAMS Formació
a la Feria Internacional del
Libro
Al costat de l'Asociación de Editores de
Madrid, participem en la Feria
Internacional del Libro (LIBER),
celebrada a la Fira de Barcelona i
promoguda per la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE),
mostrant les novetats i les diferents
línies editorials en diferents formats.

3 d'octubre. Premis
ASEME
ASEME, l’Asociación Española de
Mujeres Empresarias, va celebrar el
3 d'octubre els Premios Empresaria
y Directiva del l’any 2018. M. Jesús
Pérez Ruiz de Valbuena, Consellera
Delegada d'ADAMS Formació, va
lliurar el Premi d'Honor a les Hijas
de la Caridad de San Vicente de
Paul per la seva contribució al
benestar social.

4 d'octubre. ADAMS México
explora els secrets de l'èxit
La jornada, “Claves para impulsar el
talento. Aportando valor a tu plan de
capacitación”, busca oferir un valor
afegit a l'hora d'elaborar i desenvolupar
el seu pla de capacitació per a 2019
d'una forma dinàmica i participativa. En
quatre conferències es van sintetitzar
les noves tendències i reptes del sector,
així com les possibles solucions des de
la formació.

25 d'octubre. M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Consellera Delegada d'ADAMS Formació,
escollida Top 100
M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Consellera Delegada d'ADAMS Formació,
ha resultat escollida en el rànquing de les Top 100 Mujeres Líderes de
España 2018, en la categoria d'Empresàries.
“Per a mi és un reconeixement inestimable formar part de les Top 100 al
costat de dones de tan extraordinària vàlua i trajectòria. Estic molt agraïda
d'integrar la llista de les dones més influents en la categoria d'Empresàries
en uns premis necessaris que reconeixen el talent femení. Gràcies Mercedes
Wullich per la idea, l'impuls i la brillant posada en marxa durant tots
aquests anys”, va indicar M. Jesús Pérez.

NOVEMBRE

Presentació de l'Informe ADAMS
sobre el pes de l'Administració
Pública al mercat laboral
Informe elaborat a partir de les dades de l'INE
del tercer trimestre, segons el qual, de cada sis
ocupats, un treballa a l'Administració Pública.

ADAMS Mèxic en la Feria
Internacional del Libro de
Guadalajara
De la mà de la Federación de
Gremios de Editores de España
(FGEE), ADAMS va estar present a
l’stand col·lectiu que promou la
Federación en col·laboració amb
ICEX-Espanya i el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
entre el 24 de novembre i el 2 de
desembre. Aquesta Fira suposa un
pas més en la seva especialització
en la capacitació empresarial i de
les Administracions Públiques.
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EDITORIAL
www
Tanquem un any fantàstic, en activitat i resultat, i afrontem un nou periode
de grans desafiaments.
Destaquen aquest any:
✔✔ En Oposicions i Administracions Públiques: Administració de

Justícia, Administració General de l’Estat i els serveis de salut de les
diferents comunitats autònomes.

✔✔ En especialitats formatives: consolidem la producció dedicada al

Catàleg d’Especialitats, així com als Certificats de Professionalitat
per obtenir noves acreditacions en teleformació.

Eva Pérez
Directora d’Editorial
evaperez@adams.es

✔✔ En continguts interactius: seguim el camí de creixement dels darrers

anys, tant en producció com en consum extern.

Són molts els reptes que tenim per endavant (Latinoamèrica, innovació,
gestió documental i disseny...) que se sumen a la feina diària d’un gran equip,
il·lusionat i multidisciplinar, que fa possible que les coses sortin endavant.

Som l’Editorial més
productiva en el
sector Educació*

151.421 llibres venuts

N

349 novetats i reedicions

*Editorials més productives en
4

Educació i percentatge d’ISBNs
en disciplines científiques/
acadèmiques
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www

EDITORIAL

Continguts SCORM més
llicenciats en altres
plataformes

Llibres més venuts per
a Oposicions
1.

T1 Tramitació Processal i
Administrativa

Llibres més venuts
per a Certificats de
Professionalitat

1.

Direcció i Estratègies de Vendes i
Intermediació Comercial

2.

2.

Gestió de la Força de Vendes i
Equips Comercials

T2 Tramitació Processal i
Administrativa

3.

3.

Gestió Econòmica Bàsica de
l’Activitat Comercial de Vendes i
Intermediació

T1 Administratius Administració
de l’Estat Torn Lliure

4.

T2 Administratius Administració
de l’Estat Torn Lliure

4.
5.

Promocions en Espais Comercials

5.

T2 Auxiliars Administració de
l’Estat.

Organització de Processos de
Venda

1.

MF 1017 Intervenció en l’Atenció
Higienicoalimentària en Institucions

2.

MF 1018 Intervenció en l’Atenció
Sociosanitària en Institucions

3.

UF 0128 Recolzament en
l’Organització d’Activitats per a
Persones Dependents en Institucions

4.

UF 0127 Recolzament en la Recepció
i Acolliment en Institucions de
Persones Dependents

5.

UF 0130 Manteniment i Millora de
les Activitats Diàries de Persones
Dependents en Institucions

Productes digitals
✔✔

498 connectors

✔✔

16.756 llicències consumides en
altres plataformes

✔✔

59 clients amb consum

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

22.327 comandes tramitades
per a les vendes web

4.373 comandes
d’impremta gestionades
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Centres de formació

ONLINE

L’any 2018 ha estat un any fantàstic per a la formació online,
fonamentalment en les àrees d’ocupació pública, empreses i formació per a
l’ocupació.
L’àrea de suport de plataforma també ha incrementat la seva activitat amb
la incorporació de 27 noves empreses, per tant actualment 411 empreses
utilitzen la plataforma i els continguts d’ADAMS Formació.
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,
diputacions, etc.).

Dades de plataforma online 2018

109 Empreses han consumit
continguts

19.196 llicències
consumides
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Cristina Castro
Directora Formació Online
cristinacastro@adams.es

L’any 2018
hem tingut
prop de 58.000
alumnes en
la modalitat
teleformació

Centres de formació

ONLINE
En relació a la formació de Certificats de Professionalitat, hem executat bastants edicions tant per la via privada
com a l’àrea de Formació per a l’Ocupació.
Ha estat un any en general molt bo i, com en anys anteriors, mantenim clients amb els quals treballem des de fa
temps i tenim molts altres nous.
Vull destacar per sobre de tot, l’equip de persones que estan amb mi treballant, que és excepcional, així com tot el
professorat. Tots treballen amb esforç, ganes, il·lusió i implicació amb l’empresa, el que fa que les coses surtin bé i
els alumnes i clients quedin contents i satisfets.

ÀREES DE FORMACIÓ

ALUMNES

FORMACIÓ PER A l’OCUPACIÓ

10.032

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

41.901

OPOSICIONS

2.681

EMPRESES

2.013

FORMACIÓ PRIVADA

1.367

TOTAL

57.994
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Centres de formació

MADRID

L’any 2018 va suposar per al centre de Madrid l’exercici que va consolidar
la recuperació de la venda i resultats dels últims anys.
Tant en l’àmbit de l’ocupació pública com a l’àrea de la formació per a
l’ocupació, l’any 2018 va estar carregat d’ofertes, convocatòries, exàmens i
activitat en general. Tot això va suposar, també, un bon nombre de vendes
de llibres i cursos a empleats públics.
A nivell organitzatiu, ha suposat un any de canvis amb la reorganització de
departaments, l’entrada de nou personal i l’ampliació de la impartició a cinc
centres.

Javier Lorenzo
Director de Madrid
javierlorenzo@adams.es

Així mateix, també ha continuat la selecció de nous docents en tots els
àmbits de l’empresa.
Des de 2009 no aconseguíem unes xifres tan esperançadores i, gràcies a
les adjudicacions de formació per a l’ocupació d’aquest any (que suposen
plans de formació per als dos anys propers), així com les ofertes d’ocupació
pública aprovades en les diferents administracions, podem afrontar els
propers mesos amb molt optimisme.

2018 va
suposoar per al
centre de Madrid
l’exercici que
va consolidar la
recuperació de
la venda

Ayala
C/ Ayala, 130 28006

Velázquez
8

C/ Velázquez, 24 28001

Centres de formació

CATALUNYA

L’ocupació pública passa per un excel·lent moment i resulta una
interessantíssima via per aconseguir un treball estable en l’Administració.
A les nombroses places autonòmiques, locals i estatals, ofertades per les
diferents Administracions, s’uneixen bones previsions i continuïtat per als
propers anys. Això fa que durant 2018 aconseguíssim superar els 2.000
alumnes d’oposicions que assiteixen a classe als nostres centres.

Julia Pérez
Directora de Catalunya
juliaperez@adams.es

D’altra banda, un any més consolidem la nostra bona posició en formació
per a l’ocupació, amb importants adjudicacions tant de persones en situació
de desocupació com de treballadors en actiu, amb cursos en modalitat
presencial i online. Les execucions i els resultats ens avalen i seguim
esforçant-nos per oferir la millor qualitat en els nostres cursos.
En formació a mida per a empreses i administracions públiques, vam seguir
comptant amb el suport dels nostres principals clients i aconseguint nous
col·laboradors, creixent en aquesta àrea respecte a l’any anterior.

Per a Catalunya,
2018 ha estat
un any de gran
activitat en les
nostres principals
àrees de negoci

Tot això és possible gràcies a l’excel·lent equip humà amb el qual comptem a
Girona i a Barcelona i que diàriament treballa per oferir als nostres clients el
millor servei.

Girona
C/ Cor de Maria, 8 –
17002

Barcelona
C/ Bailèn, 126 –
08009
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Centres de formació

VALENCIA

A Valencia, el més destacat del 2018 ha estat la millora de les nostres
instal·lacions, l’elevat nombre d’alumnes gestionats durant aquest any -prop
de 2.800 alumnes-, el major de la “història d’ADAMS Valencia” així com l’alt
nombre de preparacions: fins a 35 diferents. Tot això ha correspost amb un
percentatge elevat d’aprovats i el reconeixement dels alumnes.
D’altra banda, el centre de Valencia ha obtingut la certificació ISO
27001:2005, després de passar l’auditoria sense cap no conformitat. La
norma ISO 27001:2005 és una norma internacional que ha estat emesa
per l’Organización Internacional de Normalización, en la qual es descriu com
realitzar la gestió de la seguretat de la informació en una organització.
Té com a principal objectiu protegir la confidencialitat, la integritat i la
disponibilitat de la informació en una organització.

Salvador Penadés
Director de Valencia
salvadorpenades@adams.es

Al 2018 hem
aconseguit el major
nombre d’alumnes
de la història
d’ADAMS Valencia

Valencia
Plaza Mariano Benlliure,
5 – 46002
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Centres de formació

SEVILLA

Isabel Ruiz
Directora de Sevilla
isabelruiz@adams.es

2018 ha estat un gran any per al centre de Sevilla en tots els àmbits, però
potser el més destacable és l’execució de la convocatòria d’aturats, que
no teníem des de 2011. Aquest pla ha estat un èxit, tant pel nombre de
participants com pel desenvolupament dels cursos i alumnes finalitzats.
També ha estat un gran any de captació i execució de la convocatòria
estatal per a ocupats, si bé no eximeix de dificultats per les exigències en
els requisits de captació dels col·lectius participants.
Mantenim molt bona línia en l’execució dels cursos del Ministeri de Foment,
estenent el nostre camp de treball a Extremadura, que es consolida com
una important zona de treball per a aquest sector.
En formació per a administracions públiques seguim amb un alt índex
d’execució, amb clients molt fidelitzats i noves incorporacions que ens
mantenen com a centre de referència a Andalucía en aquest àmbit.

Seguim amb un alt
índex d’execució,
amb clients que ens
mantenen com a
centre de referència
a Andalucía

2018 va arrencar en oposicions amb certa incertesa que poc a poc va
desembocar en un gran any on superem els mil alumnes, una xifra que no
aconseguíem des de l’any 2012. Preparem diferents cossos i tenim bones
perspectives per als propers tres anys.
Finalment, haig de destacar el gran treball realitzat per totes les persones
que formen l’equip de Sevilla, que ha estat clau per portar a bon port un
gran any com el que acabem de finalitzar.

Sevilla
C/ Lineros, 8 - 		
41004
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Centres de formació

ZARAGOZA

2018 ha estat un any en el que hem treballat per créixer, per aconseguir
sostenibilitat i equilibri. Vam posar en marxa diverses línies d’actuació:
✔✔ Consolidem formes de fer en les quals l’equip avança juntament amb els

seus resultats.

✔✔ Sempre a la recerca de la innovació, la incorporació de nous mitjans, els

nous col·laboradors que ens han aportat i aportaran noves perspectives
amb les quals donarem resposta al que ens demani Aragón en el futur.

✔✔ Estem fent un pas més en la satisfacció del client, treballant en oferir

una solució encertada amb afegits que proporcionin als alumnes
facilitats en l’estudi: hem estès els nostres Serveis Complementaris a
la majoria de les oposicions, creant així un entorn amb aspiració integral
que els ajudi a aconseguir l’èxit.

Som un centre actual, amb 11 aules i zones comunes per als clients, on,
a més de formar-te, pots adquirir textos especialitzats en Oposicions
i Certificats de Professionalitat. A les nostres instal·lacions trobaràs
persones que es preocuparan per donar-te la millor solució a les teves
necessitats formatives.

Juan Carlos Calvo
Director de Zaragoza

juancarloscalvo@adams.es

2018 ha estat un
any en el qual hem
treballat per créixer

Zaragoza
C/ Miguel Servet, 3 50002
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Centres de formació

GALICIA

Des de Galicia podem dir que l’ any 2018 ha estat un any intens i de
continuïtat ascendent respecte a l’exercici 2017 pràcticament en totes les
àrees d’activitat de l’empresa.

Carmen Amor
Directora de Galicia
carmenamor@adams.es

La principal àrea segueix sent l’ocupació pública (oposicions) que, a causa
del gran repunt d’ofertes d’ocupació dels diferents organismes, tant a
nivell estatal, com autonòmic, juntament amb el retorn de convocatòries
de les Universitats i les Corporacions Locals, han provocat gran afluència
d’alumnes als nostres centres. Des d’aquí els agraïm la seva confiança i
celebrem amb ells els èxits aconseguits, també esperem seguir celebrant els
èxits d’aquells que han emprès la seva tasca d’opositar durant el 2018 i que
culminaran aquest camí amb els exàmens en aquest 2019.
Vull destacar el creixement de l’àrea d’empreses a Galicia i el seu
posicionament de marca i referent per a entitats que han confiat la formació
dels seus treballadors en els nostres equips de professionals i col·laboradors
habituals, contribuint així al creixement i, esperem, expansió i continuïtat de
la mateixa en propers anys.

L’any 2018 ha
estat un any
intens i de
continuïtat
ascendent
respecte a
l’exercici 2017

També és de ressenyar l’activitat duta a terme dins de la formació per a
l’ocupació, tant en modalitat presencial com en teleformació, amb accions
formatives realitzades en presència a Galicia, amb la col·laboració de la
Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Agrair novament a totes aquelles persones, tant de l’àmbit privat com
empresarial i institucional, que hagin comptat amb ADAMS per formar-se
i creure en la formació de qualitat i dir-los que aquí estem encantats i a la
seva disposició per seguir creixent junts.

A Coruña
C/ Marqués de
Amboage, 12 - 15006

Ourense
C/ Peña Trevinca, 24 32005

Santiago de
Compostela
C/ Escultor Camilo
Otero, 17 – 15702
13

Centres de formació

MÉXICO

2018 ha estat un any clau en la consolidació de projectes a mida. Les
necessitats dels nostres clients són cada vegada més específiques, la qual
cosa ens dóna l’oportunitat de dissenyar solucions integrals que satisfacin
d’una manera sostinguda en el temps els projectes que implementem,
mantenint la nostra línia de servei orientada a la qualitat, innovació i
compromís en cadascun dels programes que desenvolupem i impartim.
Un dels projectes més destacats durant 2018 va ser la formació en
habilitats toves per a líders; aquesta acció sorgeix d’una anàlisi minuciosa
en la detecció de necessitats de capacitació, i els cursos es van impartir en
modalitats presencial, online i mixta. Un cop finalitzada la formació, s’obté
un doble reconeixement: el primer, de Secretaria del Trabajo y Previsión
Social i el segon, la certificació oficial per part de la Universidad Anáhuac
México.
Amb gairebé 6.000 alumnes formats al 2018, volem expressar el nostre
agraïment a les organitzacions que any rere any ens brinden la seva
confiança per potenciar el talent dels seus col·laboradors i confirmem el
nostre compromís amb els qui durant el 2018 han decidit iniciar juntament
amb ADAMS aquesta experiència de col·laboració amb la intenció de l’èxit.

Alejandra Alcantara
Directora ADAMS
Capacitación
alejandraalcantara@adams.mx

Durant 2018
hem format
prop de 6.000
alumnes

2.000 alumnes
en presència

3.932 alumnes
online

Ciudad de México
Av. Horacio, 124 Polanco
Miguel Hidalgo - 11560
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Centres de formació

Alguns dels nostres
clients
Privada

MÉXICO
Els 10 cursos més demandats per les empreses
1. Accountability
2. Lideratge
3. Comunicació assertiva
4. Negociació estratègica
5. Gènere, no discriminació i inclusió
6. Vendes explosives
7. Formació de formadors
8. Administració de projectes
9. Satisfacció del client a través de la millora contínua
10. Maneig de conflictes

Claus per impulsar el talent
Durant el mes d’octubre, a la sessió “Claves para impulsar el talento”,
reunim als nostres aliats com l’Escuela de Bolsa Mexicana i la Universidad
Anáhuac, i als nostres principals clients, per mantenir un diàleg obert
sobre les millors pràctiques de desenvolupament, retenció del talent
en les organitzacions i retorn d’inversió, que ara com ara són temes
prioritaris per a les organitzacions. Tot això, a través de la generació de
sinergies i de l’intercanvi d’experiències tant dels nostres experts, com
dels nostres clients i aliats.

Govern

Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Vam participar per segon any consecutiu a la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara (FIL), on vam tenir l’oportunitat de presentar a México la
nostra línia de negoci editorial, posant a disposició dels nostres clients
a México, formació, solucions tecnològiques i editorials, en benefici del
desenvolupament personal i professional.
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Líneas de negocio

OCUPACIÓ PÚBLICA

L’any 2018 ha estat un any de continuïtat en l’aprovació d’importants
ofertes d’ocupació pública, fruit del II Acord que el Govern i Sindicats van
subscriure el 9 de març per a la millora de l’ocupació pública i les condicions
de treball. En aquest Acord, es regula l’estructura de la taxa de reposició i es
reafirmen en el compromís de continuar amb els processos d’estabilització
del personal de l’ocupació pública.
La reposició del 100% de les vacants en sectors prioritaris i el compromís
de reduir la temporalitat, ha suposat l’aprovació d’importants ofertes
d’ocupació pública (per a l’Administració General de l’Estat, Administració
de Justícia, Xunta de Galicia, Sergas, Junta de Andalucía, SAS, 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 2018, incrementant la facturació
respecte a 2017 en un 28%.
A més, s’han aconseguit bons resultats d’aprovats en diferents oposicions,
que és l’objectiu final del nostre treball.

Alguns casos destacats de
percentatges d’aprovats
amb plaça 2018
✔✔ Oficial de Recaudación de la

Diputación de Valencia: el 67%
del total

Permanència
mitjana dels
alumnes a ADAMS:
Més de 7 mesos

✔✔ Administrativos, Promoción

Alumnes
d’oposicions
aprovats

✔✔ Oficial de Gestión Parlamento

52.376 (des de 1989)

Interna, SERMAS: 84% del total
de Andalucía: 50% del total

✔✔ Auxiliar Administrativo

Universidad Complutense de
Madrid: 44% del total

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Aprovats amb plaça
anterior convocatòria

268
ALUMNES
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Percentatge de preguntes
contestades temari ADAMS

95%
PREGUNTES

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

Líneas de negocio

OCUPACIÓ PÚBLICA
També al 2018 se segueix impulsant la presència d’ADAMS Formació en els mitjans, contribuint a això la difusió
d’un estudi d’elaboració pròpia publicat al 2018 sobre la importància del sector públic en la generació d’ocupació:

Assalariats Sector Públic i Sector Privat
Melilla
Ceuta
Extremadura
Asturias, Principado de
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cantabria
Andalucía
Aragón
Galicia
Total Nacional
País Vasco
Navarra, Comunidad Foral de
Madrid, Comunidad de
Rioja, La
Canarias
Murcia, Región de
Comunitat Valenciana
Catalunya
Balears, Illes

61,6

38,4

64,6

35,4

75,6

24,4

0

19,7

80,3

19,3

80,7

19,3

80,7

19,3

80,7

19,3

80,7

19,8

81,2

17,3

82,7

16,2

83,8

15,9

84,1

15,3

84,7

15,3

84,7

15

85

14,9

85,1

14,7

85,3

14,1

85,9

12,8

87,2

12,4

87,6

20

% Assalariats Sector Públic

40

60

80

100

% Assalariats Sector Privat

De cada 6
ocupats a
Espanya, 1
treballa en el
sector
públic
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Línies de negoci

FORMACIÓ A
EMPRESES
Al 2018 hem crescut en facturació de Formació a Empreses i, també de
forma molt significativa, en el nombre d’alumnes formats. Amb un notable
increment de formació online, encara que segueix tenint un major volum la
formació a mida presencial i, fonamentalment, en instal·lacions del client.
La capacitació relacionada amb la digitalització de les empreses (tots tenim
clar que ja estem en la indústria 4.0 i que hem d’adaptar-nos molt de pressa
a un entorn canviant, líquid), i aquella que aborda matèries normatives són
les formacions que amb més freqüència ens sol·liciten les empreses. En
aquest sentit, han tingut especial rellevància les matèries relacionades amb
la Nova Llei de Contractes i la Comptabilitat Pública (en ambdos casos des
de la perspectiva de l’empresa proveïdora), així com qüestions de protecció
de dades, compliance, laboral i fiscal… Sense oblidar idiomes, habilitats i
informàtica.
Destacar, finalment, el curs e-learning desenvolupat conjuntament i que
impartim en col·laboració amb Forética, sobre la Norma SGE21, relativa a la
responsabilitat social i a la sostenibilitat en les empreses.
A més, durant 2018 la nostra oferta formativa s’ha ampliat amb novetats
com cursos online relacionats amb la digitalització (Big Data, Intel·ligència
Artificial, Internet de les Coses...), així com píndoles formatives i
microlearning, tot adaptat a Mobile Learning.

433 empreses formades
7.793 alumnes formats
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Manuel Pereira
Director de Formació a
Empreses
manuelpereira@adams.es

Línies de negoci

FORMACIÓ A EMPRESES
Al 2018 hem
crescut en
facturació
de Formació
a Empreses
i, també de
forma molt
significativa,
en el nombre
d’alumnes
formats

Els 10 cursos més demandats per les empreses
1. Gestió fiscal
2. Gestió laboral
3. Anglès
4. Excel
5. Nova Normativa sobre protecció de dades
6. Habilitats de direcció
7. Habilitats personals
8. Access
9. Atenció al client
10. Tècniques de venda

9,2

Valoració
professorat

Alguns dels nostres clients
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FORMACIÓ PRIVADA I
DESENVOLUPAMENT
DE NEGOCI
Aquest any continuem amb èxit la impartició de Certificats de
professionalitat en la iniciativa privada. En concret, el certificat de Docència
de la formació professional per a l’ocupació (SSCE0110), ha aconseguit ja
l’edició número 20 i, encara que la data final per estar acreditat en l’Atenció
Sociosanitària s’ha traslladat a 2022, són moltes la persones que ja estan
cursant el seu certificat per anticipar-se a aquesta exigència.

Eugenio Gallego
Director de formació
privada i desenvolupament
de negoci

20
Edicions del Certificat de
Docència de la formació
professional per a l’ocupació
En l’àmbit d’actualització legislativa, l’aplicació de la nova Llei de
Contractes del sector públic ha suposat un volum d’alumnes considerable
que han aprofitat l’oportunitat per actualitzar els seus coneixements..
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8,7

24

Valoració
professorat

Mòduls de Certificats de
Professionalitat

eugeniogallego@adams.es

Línies de negoci

El Certificat
de Docència
de la formació
professional
per a l’ocupació
(SSCE0110), ha
aconseguit ja
l’edició número
20

FORMACIÓ PRIVADA I
DESENVOLUPAMENT DE
NEGOCI
Aquest any també hem tingut com a novetat dintre del nostre catàleg
formatiu un curs sobre la Implantació i Auditoria de Sistemes de Gestió de
la Responsabilitat Social segons la SGE 21. És una formació cada vegada
més necessària perquè les organitzacions es preparin per ser socialment
responsables i que els seus empleats puguin estar acreditats en aquesta
norma.

Alumnes de Certificats de
professionalitat 500

Alumnes de Cursos Professionals

976

Durant 2018 ens hem
preparat per impartir
continguts relacionats amb
la indústria 4.0 i també
per a la renovació del
programa de comptabilitat
Contaplus, que donarà
pas a SAGE 50Cloud,
després de 20 anys. Per
això, hem desenvolupat
els continguts necessaris
(paper i online) i hem
treballat per convertir-nos
al 2019 en centre acreditat
per examinar i acreditar a la
nostra seu de Madrid.
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FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER A
L’OCUPACIÓ
2018 ha estat un any de creixement en Formació Professional per a
l’Ocupació: hem format a més de 15.400 treballadors ocupats i aturats,
un 44% més que al 2017, repartits en gairebé 1.500 grups i 478 accions
formatives diferents en programes formatius aprovats pel Servei Públic
d’Ocupació Estatal, Ministeri de Foment i les Comunitats Autònomes
d’Andalucía, Aragón, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia i Madrid.
En formació adreçada a treballadors ocupats, hem impartit programes
formatius intersectorials i també plans específics dels sectors Oficines i
Despatxos, Comerç, Banca, Gestió i Intermediació Immobiliària, Consultoria,
Transport de Viatgers, Educació, Servei d’Atenció a Persones Dependents, i
Transport en Ambulàncies.
Esment especial requereix la Convocatòria Estatal d’Ocupats 2016, de
la qual hem executat ja una part important durant el 2018, per la seva
dificultat per aconseguir alumnes que complissin amb els requisits que la
Convocatòria ha prioritzat; de fet, només un 40% dels alumnes que han
sol·licitat accions formatives han pogut formar-se.

9,15
Valoració
professorat
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27
Plans de Formació

Gloria Montilla
Directora de Formació
Professional per a
l’Ocupació
gloriamontilla@adams.es
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FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO
Hem format a
més de 15.400
treballadors
ocupats i
aturats

Seguim apostant per oferir una formació subvencionada de qualitat i
acreditada per l’administració amb titulació oficial. Així, 2.276 persones
han realitzat formació vinculada a Certificats de Professionalitat en les
famílies professionals d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting,
Hostaleria i Turisme, Informàtica, i Serveis a la Comunitat.
Aprofitem per agrair als nostres clients la seva confiança. Seguirem
esforçant-nos per donar el millor de nosaltres i contribuir a la millor
ocupabilitat dels nostres alumnes. Per a això comptem amb un gran
equip de persones, compromeses i implicades, que ens permeten créixer
i adaptar-nos a nous reptes.
Finalment, seguirem treballant també activament per realitzar propostes
a l’Administració que redundin en una millor Formació per a l’Ocupació.

2.276 persones formades en

Certificats de Professionalitat

478 accions formatives

15.400 alumnes
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FORMACIÓ PER A
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Al 2018 hem impartit formació a 109 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, entre d’altres, Federacions de
Municipis (Catalunya, Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Canarias)
Mancomunitats i Universitats (Carlos III, Autónoma de Madrid, Politécnica de
Madrid, Valladolid, Granada, etc.).
També hem realitzat formacions amb Ajuntaments (Barcelona, Sabadell,
Sitges, Vigo, Las Rozas, Móstoles, Madrid, Málaga, Córdoba, Arona,
Valencia, Alcobendas, Zaragoza...) així com amb entitats de caràcter estatal
(Ministeris, Agències, Instituts, Museus, Empreses Públiques...).

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

Així mateix, hem format a personal de Ministeris i entitats estatals per als
processos de promoció interna.

Alguns dels nostres clients

Al 2018 hem
impartit formació
a 109 entitats
públiques
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FORMACIÓ PER A
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Cursos destacats
1. Novetats en Matèria de Procediment Administratiu amb l’entrada
en vigor de la Llei 39/2015

2. Novetats en Matèria de Règim Jurídic del sector públic amb
l’entrada en vigor de la Llei 40/2015

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nova Llei de contractes del sector públic
Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades
Motivació i compromís dels empleats públics
La integritat com a competència professional
Transparència, accés a la informació i bon govern
Pràctiques d’activitat física saludable
Modernització del llenguatge administratiu, tècniques
d’escriptura, estil i redacció de documents

10. Arxiu d’oficina per a les administracions públiques
11. Igualtat de gènere
12. Atenció i servei al ciutadà
13. Signatura electrònica i seguretat en Internet
14. Eines per analitzar, decidir i actuar
15. Gestió eficaç del temps

Xifres de Formació per a Administracions
Públiques 2018

Col·laboració en plans de formació
de 109 entitats

Hem impartit 421 cursos

Formació a 41.901 alumnes online i
4.769 alumnes en accions presencials

8,4
Valoració
professorat
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Àrees d’activitat

COORDINACIÓ
PEDAGÒGICA
RÀTIOS DE SATISFACCIÓ DE L’ALUMNE
Destaco 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

7,87
7,74

Professorat

Valoració Global

Material de Classe
BLOG DE L’ALUMNE
L’activitat del Blog s’ha vist incrementada
significativament aquest any 2018.
El nombre de visites ha estat de més de 270.000
amb una mitjana de vistes diari de 741.
A més de proporcionar informació, consells
d’interès, tècniques per estudiar i per afrontar els
exàmens, des del Blog també es presta un servei
d’assessorament gratuït sobre la possible anul·lació
de preguntes per a les persones que ens consulten
sobre situacions anòmales que han viscut en el seu
examen d’oposició.
S’han atès més de 50 consultes relacionades amb
anul·lació de preguntes.
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Ana Iglesias
Directora Pedagògica
anaiglesias@adams.es

Àrees d’activitat

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

55K
Reproduccions
Reproduccions per Dispositius

Ordinador

44.515
Telèfon

8.006

CLASSES GRAVADES
Durant l’any 2018 hem iniciat la producció de classes gravades per
facilitar als alumnes explicacions i consells d’estudi que els serveixin per
preparar les classes abans de rebre-les o repassar-les.
En total hem posat a la disposició dels alumnes un total de 2.000
hores de classe gravades en vídeos de curta durada per afavorir les
visualitzacions.
El nombre de reproduccions ha estat superior a 55.000.
El dispositiu utilitzat majoritàriament ha estat l’ordinador.

Tablet

6.696

Continguts de les classes gravades
Els vídeos s’enriqueixen amb textos,
gràfics i animacions que ajuden a
ressaltar la informació més rellevant
i afavoreixen la memorització i el
record.

Es destaca especialment aquella informació que sol ser objecte de
pregunta d’exàmens.

Cada vídeo s’acompanya de podcasts amb articles de la norma...

L’activitat del
Blog s’ha vist
incrementada
significativament

… i també d’esquemes i resums.

aquest any
2018
27

Àrees d’activitat

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA
Entenem la Responsabilitat Social Corporativa, en la qual estem
implicats des de fa més de quinze anys, com una part important del
nostre ADN. Cada dia treballem sota el paraigua dels nostres valors
de compromís, sostenibilitat i transparència. A més, pensem que la
RSC ha de ser transversal en la nostra activitat, per la qual cosa al
llarg de 2018 ens hem esforçat per retornar a tots els nostres grups
d’interès la confiança que han dipositat en nosaltres:

Empleats
✔✔ La nostra política de Recursos Humans s’orienta a potenciar la

motivació, implicació i compromís de tot l’equip humà. Els nostres
empleats són “clients interns”, un actiu del que prové el nostre
capital intel·lectual, per aquest motiu la seva gestió està integrada
en la direcció estratègica de l’organització. Els principis que
l’orienten són la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat
cultural, ètica i social, el desenvolupament del potencial humà i
professional, la conciliació de la vida professional i personal i familiar,
la comunicació oberta, clara i transparent i en totes les direccions, el
foment de la participació, l’autonomia i capacitat personal, el treball
en equip, i el compliment de la legislació laboral existent.

✔✔ A més, des de l’àrea de Recursos Humans treballem en l’adopció de

mesures per contribuir a la conciliació laboral, personal i familiar, i a
la racionalització dels horaris.

Medi ambient
✔✔ Hem continuat treballant per reduir la nostra petjada ecològica.

Per això, a més de mantenir el nostre compromís en el reciclatge de
paper i cartró, hem aprofitat l’actualització dels nostres centres per
substituir les bombetes per llums LED, que consumeixen un 80%
menys que les tradicionals.

Acció Social
✔✔ Durant 2018 hem enviat a la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena

(Burkina Faso) més de 7.000 quilos d’ajuda que incloïen productes
alimentaris, material hospitalari i sanitari, material informàtic i
ordinadors, material esportiu, escolar i uniformes, roba, sabates,
joguines, cadires de rodes, màquines de cosir... ADAMS col·labora
amb aquesta iniciativa des que Félix Pérez Ruiz de Valbuena la
va posar en marxa al 2011, recollint i enviant l’ajuda que arriba
d’empleats, clients i diferents entitats.

✔✔ Des d’ADAMS València hem col·laborat amb Intermón Oxfam en el

finançament d’un projecte que contribueix a la titularitat de la terra
de les dones a Nicaragua i a un programa per a dones a Uganda a
través del seu projecte de comerç just Café Madre Tierra.
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Biblioteca Olvido Ruiz de
Valbuena

Àrees d’activitat

RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA
✔✔ Un any més, hem patrocinat el Concert solidari amb la Casa de

la Caridad de Valencia. Es tracta d’una institució pionera a donar
resposta a les necessitats dels més desfavorits que, durant els
seus més de cent anys d’existència, no ha tancat les seves portes
ni un sol dia, prestant ajuda i recer a totes les persones que s’han
apropat fins a ells. En tot aquest temps, han repartit més de 45
milions de racions de menjar i han albergat en els seus dormitoris a
centenars de milers de persones sense llar.

Alumnes
✔✔ Per desè any consecutiu, vam seguir recolzant a persones en

situació de desocupació que volen accedir a ocupació pública.
Durant 2018 vam concedir 295 beques per a persones que es
troben en situació de desocupació i volen opositar.

Dones Víctimes de Violència de Gènere
✔✔ Renovem els acords que mantenim amb la Comunitat Valenciana,

Acord amb Fundació Integra

Generalitat de Catalunya i Comunidad de Madrid i signem un
acord amb l’Instituto Aragonés de la Mujer per facilitar beques de
formació a dones víctimes de violència de gènere i els seus fills.
Des que al 2010 vam signar el primer acord amb la Generalitat
Valenciana de formació per a dones de violència de gènere,
hem avançat amb diferents Comunitats on tenim centres de
classes (Comunitat Valenciana, Catalunya, Comunidad de Madrid
i Andalucía). Ens sentim molt orgullosos d’avançar en aquest
sentit, confiant que puguem contribuir amb el nostre treball en la
construcció d’una societat més responsable.

✔✔ Fruit d’aquests compromisos, durant l’any 2018 vam concedir 111

beques de formació per contribuir a la inserció sociolaboral de les
dones víctimes de violència de gènere. Creiem que comptar amb un
lloc de treball concedeix a aquestes dones una major independència
econòmica, incrementa la confiança en si mateixes, millora la seva
autoestima i es converteix en un gran mecanisme de prevenció
perquè la situació de violència no es repeteixi en el futur.

Altres ajudes per a la formació
✔✔ Des de 2013 col·laborem amb Fundación Integra amb beques de

formació per a col·lectius vulnerables en situació d’exclusió social
severa per recolzar la seva inserció sociolaboral. Durant el passat
any, 20 persones es van formar dintre d’aquest programa de
col·laboració.

Confiem que totes aquestes mesures i accions contribueixin modestament
a un món i una societat més responsable i respectuosa amb totes aquelles
coses i persones que la conformem.
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Àrees d’activitat

QUALITAT

Víctor Suay

L’any 2018 va suposar per a l’àrea un impuls amb la creació del Comitè
de Qualitat que va aconseguir unificar criteris i aclarir el nostre Sistema,
fins al punt d’aconseguir una Auditoria ISO 9001:2015, per part d’AENOR,
exempta de no conformitats, per primera vegada des que iniciem la nostra
certificació l’any 1999.

Rocío Robles

Raúl Comín

Des de la nostra adaptació a la Norma 2015, estem fent un especial
esforç per simplificar i racionalitzar la gestió de la qualitat en les nostres
empreses. Volem ser més eficients i eficaços, recolzant-nos cada vegada
més en noves eines i models, al servei d’objectius clars, ben definits i
compartits amb tot el Grup.
Seguint les directrius del Consell s’han compartit i analitzat aquests
Objectius, a través de les Jornades ADAMS tant per al personal de gestió
com per al personal docent, grups d’interès fonamentals de la nostra
empresa.

Eva Cuiñas

D’altra banda, s’han conformat una sèrie de grups multidisciplinaris
integrats pels treballadors de diferents Departaments, Àrees i Centres, en
els quals, amb la col·laboració i assessorament de diferents consultores, es
treballen nous escenaris
d’oportunitats.

INDICADORS 2018

Seguim també amb les
nostres certificacions
Madrid Excel·lent +540
punts i EFQM amb el segell
+400.
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Instal·lacions del Centre

7,78

Mobiliari i equipament de les aules

7,62

Valoració global de la preparació

7,87

Informació impresa

7,52

Informació personal i telefònica

7,92

Atenció i amabilitat

8,50

Valoració global del Centre

8,06
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