
                                                                                           Nota de premsa 

El campus de formació virtual de PIMEC ja compta amb 
més de 1.000 inscripcions a 100 cursos diferents 

Dues setmanes després de la seva posada en marxa, la pàgina web del campus virtual 
de la patronal ha rebut un total de 7.660 visites. 

A conseqüència de la gran demanda, PIMEC Formació té previst estrenar 15 noves 
formacions amb noves temàtiques, tot destacant un 300% més d’inscripcions respecte 
al mateix període de l’any anterior. 

Barcelona, 20 de maig del 2020. El nou campus de formació virtual de PIMEC ja 
compta amb més de 1.000  inscripcions a 100 cursos diferents, tot ampliant l’oferta 
de cursos subvencionats a conseqüència de la gran demanda amb formacions sobre 
Mindfulness, gestió del temps, Community Manager, resolució de conflictes, 
intel·ligència emocional, entre altres, sent les temàtiques més demandades  les xarxes 
socials i l’e-commerce, la gestió emocional, l’atenció al client en llengua estrangera pel 
comerç, finances, etc. 

Amb l’objectiu que pimes i autònoms puguin reprendre o continuar desenvolupant les 
seves accions formatives, PIMEC posava en marxa aquesta iniciativa fa dues 
setmanes i, a dia d’avui, ja ha rebut un total de 7.660 visites. PIMEC Formació té 
previst estrenar 15 nous cursos amb noves temàtiques, tot destacant un 300% més 
d’inscripcions respecte al mateix període de l’any anterior. A més, la patronal destaca 
que els cursos bonificables han augmentat un 40% des de l’inici del confinament 
i respecte l’any 2019. 

Aquesta plataforma online a disposició de les pimes i els autònoms es pot fer servir amb 
la possibilitat de personalitzar-la i d’afegir la seva pròpia formació en un entorn 
d’aprenentatge exclusiu. Els usuaris podran incorporar a la plataforma qualsevol 
formació interna de la seva empresa o la que puguin fer amb altres proveïdors a través 
d’una metodologia que combina l’aprenentatge teòric, la realització de pràctiques 
i exercicis, i la realització de videoconferències amb els tutors. 

El campus compleix amb tots els requisits legals necessaris per a la correcta aplicació 
de les bonificacions per a formació. A més, les empreses poden personalitzar el 
campus de formació amb la seva imatge, creant un entorn corporatiu per a la seva 
formació i disposant d’un servei d’assessorament tècnic a alumnes i tutors 
externs. 

 

https://campusonline.pimec.org/

