
Simulació d’Empreses amb 
Finalitat Educativa

SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Simulació d’Empreses amb 
Finalitat Educativa

SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

� El programa SEFED té com a finalitat
situació d’atur en el Certificat de Professionalitat
Administrativa.

� El pla formatiu consta de 900 hores
pràctiques en empreses del sector situades

� La metodologia d’aprenentatge que
marc de la filosofia de l’aprendre fentmarc de la filosofia de l’aprendre fent
aposta des de fa més de 25 anys per
qual continua sent innovador atès que
actiu que reforça la seva experiència formativa
immediata.

� RAÏMIVI, SAS, és l’empresa simulada
del Penedès, dedicada a l'elaboració
brandis i moscatells.

� RAÏMIVI, SAS, pertany a una xarxa
internacionals que permet a l’alumnat
treball i desenvolupar les competències
empresarial.

� El programa SEFED està subvencionat� El programa SEFED està subvencionat
Catalunya en el marc del programa
contractació.

finalitat la qualificació de persones en
Professionalitat d’Activitats de Gestió

hores de formació, de les quals 80 són
situades a la comarca de l’Alt Penedès.

que s’aplica és la SIMULACIÓ en el
fent i treballant. El programa SEFEDfent i treballant. El programa SEFED
per aquest enfocament pedagògic, el
que considera l’alumne protagonista
formativa en una realitat propera i

simulada del programa SEFED de Vilafranca
l'elaboració i comercialització de vins, caves,

xarxa d’empreses simulades nacionals i
l’alumnat aprendre en una situació real de

competències i habilitats pròpies de la gestió

subvencionat pel Servei d’Ocupació desubvencionat pel Servei d’Ocupació de
de formació amb compromís de



COOPERACIÓ, COL·LABORACIÓ, FIDELITZACIÓ I 
COMPROMÍS

� Pràctiques a les empreses

� Contractació de

BENEFICIS PER A LES

� Borsa de professionals
gestió administrativa

� Gestió de pràctiques
treballadores sense

� Permet fer una
treballadores

� Bona pràctica
contribueix en la milloracontribueix en la millora
persones

� Oportunitat de
contractuals (bonificacions,

� Gestió d’ofertes
candidats/tes

COOPERACIÓ, COL·LABORACIÓ, FIDELITZACIÓ I 

empreses

l’alumnat

LES EMPRESES

professionals qualificats en l’àmbit de la
administrativa.

pràctiques dels futurs treballadors i
sense cap cost per a l’empresa

una selecció de possibles treballadors i

de Responsabilitat Social ja que es
millora de la professionalització de lesmillora de la professionalització de les

de poder accedir a avantatges
(bonificacions, subvencions,...)

d’ofertes de treball i preselecció de REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
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