
Màrqueting, Publicitat, Ofimàtica, Transport i 
Logística, Gestió de vendes, Comerç Internacional, 
Administració i finances, Plans de formació, Cursos 
bonificats, Seguretat informàtica, Francès 
Treball en equip, Gestió comercial,   Riscos laborals, 
Geriatria, Manipulació d’aliments, Xinès Comerç 
electrònic, Alemany, Assistències turístiques,  
Formació on-line, Anglès, Cursos “in company”  
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Centre d’Estudis Prat, una institució  amb més de 85 anys d’història, és un centre educatiu 
de caràcter integral amb una àmplia oferta formativa que incorpora en un sol projecte, dues 
realitats que requereixen un permanent esforç d’interacció: el món formatiu i el seu entorn 
empresarial.

VR Training consultora de formació i entitat organitzadora de la Fundació Tripartita per a 
la Formació, és un projecte especialitzat en la millora de la competivitat de les empreses 
mitjançant plans formatius específics i adaptats a les necessitats de cadascuna d’ells.

Integrada per experts en l’àmbit de la formació amb més de 20 anys d’experiència,  
fonamenta el seu avantatge competitiu en dos pilars que valora com a 
essencials: Una metodologia d’anàlisi, transferència de coneixement, avaluació dels 
objectius assolits reconeguda pels nostres clients i uns continguts formatius d’alta 
qualitat, adequats als reptes canviants que tota organització empresarial es veu obligada 
a afrontar amb èxit.

Un projecte que entenem, com un instrument útil i eficient per a totes aquelles 
organitzacions que requereixin enfortir el seu posicionament en el mercat tot incrementant 
el seu grau de competitivitat formativa sobre la base d’uns valors i plans estratègics 
prèviament definits.

QUI SOM

CENTRE D’ESTUDIS PRAT 

VR TRAINING 

Amb més de 40 anys d’experiència com a centre docent en Formació Professional, i més 
de 20 en l’àmbit de la Formació Continua, la Formació Ocupacional i la Formació a 
Distància, Centre d’Estudis Prat és centre col·laborador del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, entitat organitzadora de la Fundació Tripartita per a la Formació, així com entitat 
acreditada per realitzar servei d’Assessorament i Reconeixement en la Formació 
Professional.

Una institució doncs, amb una llarga i sòlida trajectòria formativa vinculada a l’àmbit 
empresarial, i per tant amb una ferma voluntat d’oferir formació adaptada als perfils 
professionals demandats del nostre entorn socioeconòmic.

En qualitat d’Entitat Organitzadora, 
trametem les gestions necessàries 
amb la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, amb la 
finalitat que com empresa beneficiada 
de bonificacions, pugui acollir-se a les 
accions formatives que oferim.

FORMACIÓ BONIFICADA 



BONIFICADA - EMPRESES

OFERTA FORMATIVA PER A EMPRESES 

AVANTATGES DEL NOSTRE SERVEI 

Versatilitat

Cada mòdul és un servei “a mida” que adaptem a les demandes específiques de cada 
organització, tot oferint horaris i programes flexibles.

Servei de tutoria

L’atenció i el tracte personalitzat del docent proporciona una eina valuosa per a 
acompanyar als assistents segons les seves necessitats específiques.

Metodologia

Ús d’una metodologia participativa i dinàmica que garenteix el màxim aprofitament 
dels seus participants. 

Lloc d’impartició

Ens desplacem a la vostra empresa per tal d’afavorir la integració dels mòduls en el 
context natural d’aprenentatge, tant dels alumnes com dels professors, així com, 
evitar pèrdues de temps innecessàries.

1.

2.

3.

FORMACIÓ REGLADA I ESPECIALITZADA:  www.ceprat.com

FORMACIÓ PRESENCIAL a empreses,  en diversos àmbits com: RRHH, Informàtica, 
Activitats de vendes, entre d’altres.

FORMACIÓ ON-LINE:

Accions online bonificables en idiomes
   Anglès
   Alemany  
   Francès

···

Accions online bonificables en gestió empresarial
   Habilitats directives
   Economia i finances 
   Màrqueting i comerç

Accions online bonificables en informàtica
   Ofimàtica
   Programació i disseny 
   Internet

···

···



AVANTATGES DEL NOSTRE SERVEI

AVANTATGES ESPECÍFICS

Pràctiques d'alumnes de CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior) en empreses

Les pràctiques d'alumnes de CFGS són sens dubte, una bona oportunitat professional tant 
pels alumnes com per aquelles empreses que opten a esdevenir en centres col·laboradors 
d'aquesta modalitat formativa.

Per l'alumnat, les pràctiques en empreses, tant en format FCT (Formació Centre de Treball) 
com en FP Dual o alternança simple, són un instrument fonamental de la seva formació 
perquè els permet adquirir aquella experiència que l'entorn laboral al qual aspiren a 
integrar-se sempre els reclama.

Per a les empreses, una manera d'incorporar al seu equip de treball, persones amb uns 
coneixements teòrics adaptats als perfils professionals sol·licitats. Uns perfils que a més, 
un cop adquireixin les habilitats organitzatives i tècniques pròpies de l'organització 
empresarial que els acull, representen un capital humà susceptible de ser contractat més 
endavant per la mateixa empresa col·laboradora. 

Assessorament professional a persones

CENTRE D’ESTUDIS

DES DE 1925Roger de Llúria, 97 - 08009  Barcelona - T + 34 93 415 23 91 - empreses@ceprat.com - www.ceprat.com

L’experiència laboral pot ser reconeguda 
acadèmicament mitjançant el servei 
d'assessorament i reconeixement en la 
formació professional. 

Un servei que ofereix la possibilitat que tota 
persona amb més de 2 anys d’experiència i/o 
amb formació no reglada en un mateix sector 
professional, pugui optar a veure reconeguts 
els seus coneixements o capacitats no reconegudes formalment en l’expedient 
acadèmic del cicle formatiu de grau superior vinculat a la família de la seva activitat 
laboral. 

Aquesta opció comporta l’elaboració d’un informe preceptiu d’identificació i anàlisi detallat 
de les capacitats mitjançant una diagnosi de les possibilitats formatives i de la promoció 
professional de la persona sol·licitant, que inclou també l’itinerari formatiu més adequat per 
aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.  




