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“Aprendre on line també és possible, fa que 

t’espavilis més en les TIC” 

 

 

Sóc la Montse i sóc del 68. He fet el curs SEFED 

d’activitats de gestió administrativa  en temps de Covid-19. Però bé, anem al principi... la meva 

història comença després de deixar el primer curs universitari en Química, al qual m’havia 

matriculat ja sense massa ganes perquè, de fet, no era la meva primera elecció.  Vaig decidir posar-

me a treballar i  llavors era bastant fàcil trobar feina. Vaig trobar la primera en una oficina d’una 

empresa del meu poble i desprès vaig passar per altres empreses de la comarca (Vilafranca, Sant 

Sadurní,...) i l’última va tancar a arrel de la crisi. Mentrestant anava fent algun que altra curset de 

comptabilitat. Quan vaig trobar-me de nou sense feina me’n vaig anar al SEPE per demanar la 

prestació i el tècnic que em va atendre em digué: “Tens bastant experiència en l’àmbit de la 

comptabilitat,  però no tens una titulació que te l’avali. Jo de tu faria un curs que et permetés 

obtenir un certificat de professionalitat”. I em va adreçar a la Oficina Municipal de Treball, l’OMT. 

L’endemà ja tenia una entrevista al Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca per entrar en el 

procés de selecció de l’alumnat de SEFED del curs 2019-2020. Allà, les formadores em van 

convèncer per a realitzar-ho.  Jo ja tenia bastants nocions del tema però vaig pensar que no estava 

de més recordar-les i reciclar-les.  

Vaig començar el novembre, amb una trentena de persones més. Érem dos grups que vàrem 

entrar a formar part de l’empresa Raïmivi Sefed SAS amb la metodologia d’aprenentatge de la 

simulació d’empresa, caracteritzada per la reproducció de situacions reals de treball amb els 

corresponents departaments.  Fins el març tot bé, queixant-nos una mica de la mecanografia per la 

seva vessant tant i tant mecànica. I va arribar la Covid-19 i tots a casa! Llavors feia quatre dies que 

havíem canviat de departament. El meu grup ja havia passat pel departament de comptabilitat i 

estàvem en el departament comercial. Llavors amb l’esforç de tots plegats, companys/es i 

formadores, vam fer una transició al món digital i vam acabar el curs. La veritat és que ens en vam 

sortir bastant bé i aprendre on line també és possible, fa que t’espavilis més en les TIC 

(videoconferències, ofimàtica, etc...), i, de fet, crec que aquesta ha estat la meva millora més 

destacable. I m’he fet més amiga de l’ordinador! 

Penso que va ser molt bona idea fer el curs SEFED, doncs és un curs molt complert que amb 

uns mesos et dona una àmplia visió de les tasques administratives. Ara estic fent pràctiques alhora 

que ja he trobat una feina en el sector.  Així doncs, el recomano al 100%!  


