
‘In company’

Per a què serveix?
Perquè, sense que hagin de sortir de l’empresa, els treballadors puguin ampliar 
els seus coneixements i implicar-se en els processos de millora i en les necessitats 
presents i futures de l’organització. 

En què consisteix?
S’imparteix formació in company, adaptada a les necessitats del client. Els nostres 
cursos per a empreses són programes fets a mida que abracen totes les àrees de 
coneixement de Comtec. Posem a disposició dels clients l’aprenentatge adquirit 
durant anys d’estudi i experiència pràctica. Alguns dels nostres consultors han 
treballat com a docents en diferents programes universitaris de màster i postgrau i 
estan molt familiaritzats amb les dinàmiques d’aprenentatge de col·lectius diversos. 

Referencias
Friselva, ACES, Benito Menni, Centre d’Higiene Mental Les Corts, Clínica Girona, 
Corporació Sanitària Parc Taulí, CRC Corporació Sanitària, FEMAREC, Fundació 
CMP Osona, Fundació Esclerosi Múltiple, Fundació Orienta, Fundació Vidal i 
Barraquer, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Martorell, Grup Catalònia, 
Hospital de Blanes, Hospital de Calella, Hospital Sant Camil, Hospital de l’Esperit 
Sant, Hospital de Mollet, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Hospital 
d’Olot, Hospital de Santa Maria de Lleida, Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, 
IAS Hospital de Santa Caterina, Grup Pere Mata, Hospital de Sant Joan de Déu, Sant 
Pere Claver, Unió Consorci Formació, Agència Catalana de Consum, Ajuntament de 
Sabadell, Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de 
Llum Sincrotró.

SERVEIS
Formació
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En obert

SERVICIOS
Consultoría estratégica

Per a què serveix?
Perquè, sense que calgui arribar a un nombre mínim d’assistents, els treballadors 
puguin millorar els seus coneixements i estar en contacte i fer networking amb altres 
empleats del mateix sector i la mateixa àrea d’interès. 

En què consisteix?
Els nostres programes de formació temàtics i oberts abracen les diferents àrees de 
coneixement de Comtec i posen a disposició del client l’aprenentatge adquirit durant 
anys d’estudi i d’experiència pràctica. Alguns dels nostres consultors han treballat 
com a docents en diferents programes universitaris de màster i postgrau i estan molt 
familiaritzats amb les dinàmiques d’aprenentatge de col·lectius diversos. 
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SERVEIS
Formació
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En línia

Per a què serveix?
Per rebre formació d’una manera més fl exible en alguna àrea concreta en què la 
persona interessada es vulgui iniciar o perfeccionar, però compatibilitzant l’horari 
d’estudi amb el de feina.

En què consisteix?
S’ofereix un ventall molt ampli de cursos per a empreses i treballadors (hipervincle a 
l’oferta de cursos online?) centrats en les diverses àrees de coneixement de Comtec, 
amb un èmfasi especial en la intel·ligibilitat, l’efectivitat i l’engagement del mètode 
docent. 


