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 Què et va portar a inscriure’t en el programa SEFED? 

Bé, la primera vegada que vaig sentir a parlar del SEFED, 
vaser fa uns tres anys, quan vaig anar a apuntar-me al SOC. 
La noia que em va atendre va resultar ser coneguda meva i 
xerrant de possibilitats laborals em va explicar que ella 

havia fet el SEFED feia anys i que n' estava molt contenta. 

Em vaig informar i va resultar que molta gent del meu voltant que es dedica a l'administració 

també havien estat alumnes d’aquest programa i que totes les opinions eren molt favorables.  
Així que, jo que sempre m' havia dedicat a la producció i a la logística i que buscava un canvi en el 
món laboral , em va semblar una bona opció. 

 Que en penses de la metodologia de la simulació? 

Em va agradar molt perquè no és un curs feixuc, amb molta teòrica, sinó tot el contrari, aprens 

amb la pràctica diària. El fet d' involucrar-te en l' empresa, en aquest cas simulada, és tal com ho 

faries en una feina real, amb ganes de fer-ho bé i donar el màxim. Insisteixo, t' acabes creien que 

és una feina real. Són moltes les hores que s’hi dediquen, amb les mateixes docents i amb els 

mateixos companys. 

 Quins beneficis n’has tret? 

Molts i molt diversos. En el meu cas, he format part d’ un grup molt maco i ens hem avingut molt. 
Hem treballant plegats en projectes molt enriquidors, fins i tot aquest any hem participat en la XII 
Fira Internacional d' Empreses Simulades, a Barcelona, un espai per compartir coneixements i 
bones pràctiques, una experiència que et permet veure tot el que has aprés, des de la creació de 

l’estand, el muntatge, l’atenció dels clients, el contacte comercial amb diferents empreses, els 

acords comercials, les comandes, etc... i seguir tot el procés administratiu amb gestió i 
comptabilitat d’albarans i factures. 

 Creus que és un enfocament innovador? 

Si, és una manera diferent de plantejar la formació, a més de ser ràpida i complerta, a uns 

alumnes , la majoria dels quals som gent que tenim entre 25 i 45 anys, que necessitem preparació 

per a reincorporar-nos al món laboral. 

 Que és el que destacaries del programa? 

Les ganes que hi posa l'equip docent per a que t' involucris en l’empresa simulada el més aviat 
possible. 

 Ara que estàs fent les pràctiques, ens expliques una mica quines tasques realitzes? 

Estic fent pràctiques en una Autoescola d’Olesa de Montserrat que es diu Olea. La propietària és 

una antiga alumna SEFED, una emprenedora, que precisament va ser una de les que em va 

aconsellar aquest curs i del que ella en té molt bon record. Les meves tasques van des de l'arqueig 

de caixa fins a la comptabilització de factures passant per la gestió d’estocs de magatzem i 
l’atenció al client. 


