Oferta formativa SME fi de curs ISPC 2022
Benvolguts/des,
Any rere any, des del SINDICAT MOSSOS D’ESQUADRA-POLICIES LOCALS us oferim
una àmplia oferta formativa i acadèmica, amb un èxit de participació i excel·lent
acollida entre els professionals de la seguretat pública.
Ara, pensant amb aquelles persones que poseu punt i final al Curs de Formació
Bàsica per a policies a l’ISPC, hem obert una promoció especial fi ISPC.

La formació de qualitat és la nostra identitat, motiu pel qual vam ser els pioners en oferir la
formació online exclusivament per a policies a principis de 2009. Més de 5.500 professionals
han escollit la nostra oferta formativa realitzant més de 30.000 cursos en aquest temps.
L’afiliació de l’SME ha confiat plenament en la nostra formació per tal de millorar i
incrementar la vàlua professional.
La nostra plataforma virtual de formació on-line, moderna e intuïtiva, et permetrà
adaptar-te segons les teves necessitats de temps lliure i treball, per tal de realitzar la
teva formació. Els cursos són fàcilment accessibles i realitzats de forma pedagògica
seguint els criteris d’experts en formació a distància i e-learning.
A l’SME apostem per l’especialització i la qualificació professional mitjançant un
ensenyament de qualitat, innovador, rigorós i homologat, que et pugui capacitar
adequadament per a la teva evolució laboral.
* Dos cursos trimestrals. Aquesta oferta és vàlida per a totes les afiliacions d’alumnes de la 35a promoció
Genèrica o la 29a de MMEE que es realitzin amb data anterior a 30 de setembre de 2022.

Durant l’any 2022 disposem de 77 cursos reconeguts per l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya –ISPC- meritables per a totes les especialitats que hi ha al cos de
Mossos d’Esquadra, repartits en les quatre vessants existents com són la de Seguretat
Ciutadana, Investigació, Suport Tècnic i Funcions Policial Bàsiques. També t’oferim l’accés
als cursos ACTIC gratuïts per a tota l’afiliació.
Comptem amb un equip multidisciplinari d’especialistes de tots els sectors, tots ells amb
una dilatada trajectòria professional, essent experts en la matèria a impartir, amb una
metodologia eminentment pràctica per a un aprenentatge significatiu, treballant els
continguts per a la seva aplicació en diversos contextos laborals.
Amb la intenció de ser una eina útil per a tots els membres de les forces de seguretat el
nostre campus virtual es una eina que permet aconseguir el reciclatge i
perfeccionament que tots els professionals de la Policia necessiten.
Amb la superació del curs es lliura diploma acreditatiu d’aprofitament, meritable per
concursos de trasllats o mèrits a les diferents Policies. Si pertanys al cos de Mossos
d’Esquadra, nosaltres ET PRESENTEM EL CERTIFICAT D’APROFITAMENT per que
consti al teu expedient personal.
Des de l’SME hem realitzat cursos de preparació per a promoció vertical de caporal/a
i sergent/a amb un alt grau d’èxit i participació.
Hem organitzat cursos semi-presencials i en línia del nivell C2 de català –antic nivell
D- en col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya i amb
previsió de continuar fent-los a partir d’octubre-novembre 2022.
FORMACIÓ CONTÍNUA I TRANSVERSAL. A través del Sindicat SME obtindràs una
formació transversal, doncs tenim convenis amb diferents Universitats com son: (eUnivUniversitat Europea, ESERP – Universitat de Vic, CEDEU – Universitat Juan Carlos I,
UNIR i EPSI – UAB) i centres formatius ( Ilerna Online, General d’estudis, Adams, Aula
Magna...) amb descomptes en les seves formacions, ja siguin màsters i postgraus, graus
en dret i criminologia, cursos d’extensions universitaris, idiomes, certificats ACTIC, etc.
També tindràs accés a formació impartida per diferents entitats amb temàtiques diverses,
com pot ser COP’S CAVE, INTERDOCPOL, GOA TACTIAL INDUSTRIES… Més
informació a: https://sme-mossos.cat/club-sme/

I recorda, qualsevol afer, no dubtis en contactar-nos! Hi som per ajudar-te!!!

