
Vallès Occidental

Prevenció de riscos laborals 30 h.

Dies: 1r dia dc. 20-10-21, 2n dia dt. 26-10-21, 
3r dia dc. 03-11-21, 4r dia dc. 10-11-21 
i 5è dia dc. 17-11-21
Horari: 09:00-15:00

Contacte: Pili/Luis de la Torre, UGT Sabadell, 
tel: 93 725 76 77, a/e: 
palonso@vallesocc.ugt.org
Lloc: UGT Sabadell, Rambla, 73
Objectiu: Adquirir els coneixements necessaris 

per al desenvolupament de les funcions incloses 

en aquests àmbits d’actuació. Conèixer 

l’estructura, el funcionament i l’organització de la 

prevenció de riscos a l’empresa.

Cursos presencials

Barcelona

Prevenció de riscos laborals (FeSMC) 30 h.

Dies: 1r dia dc. 06-10-21, 2n dia dt. 19-10-21, 
3r dia dc. 27-10-21, 4t dia dc. 03-11-21 
i 5è dia dl. 08-11-21
Horari: 09:00-15:00

Contacte: Marc Belles, UGT-FeSMC, 
tel. 93 304 68 06, 
a/e: mbelles@catalunya.ugt.org 
Lloc: IDFO-UGT Barcelona, rbla. del Raval, 29-35 / 
pl. Vázquez Montalbán, 6, 1a planta
Objectiu: Adquirir els coneixements necessaris 

per al desenvolupament de les funcions incloses 

en aquests àmbits d’actuació. Conèixer 

l’estructura, el funcionament i l’organització de la 

prevenció de riscos a l’empresa.

Funcions dels representants dels treballadors 

(FeSP) 24 h. 

Dies: 1r dia dt. 19-10-21, 2n dia dt. 26-10-21, 
3r dia dt. 02-11-21 i 4t dia dt. 09-11-21
Horari: 09:00-15:00

Contacte: Pilar Royo, UGT-FeSP, 
tel. 93 307 70 02, 
a/e: formacioserveispublics@catalunya.ugt.org
Lloc: IDFO-UGT Barcelona, rbla. del Raval, 29-35 / 
pl. Vázquez Montalbán, 6, 1a planta
Objectiu: Conèixer els drets, les garanties i els 

deures dels representants legals dels treballadors/

ores per a la seva aplicació a l’empresa. Analitzar 

les diferents feines i responsabilitats que tenen 

els representants legals dels treballadors/ores 

quan desenvolupen les seves funcions de 

representació.

Prevenció de riscos laborals (FeSP) 30 h.

Dies: 1r dia dv. 22-10-21, 2n dia dj. 28-10-21, 
3r dia dj. 04-11-21, 4t dia dj. 11-11-21 
i 5è dia dj. 18-11-21
Horari: 09:00-15:00

Contacte: Pilar Royo, UGT-FeSP, 
tel. 93 307 70 02, 
a/e: formacioserveispublics@catalunya.ugt.org
Lloc: IDFO-UGT Barcelona, rbla. del Raval, 29-35 / 
pl. Vázquez Montalbán, 6, 1a planta
Objectiu: Adquirir els coneixements necessaris 

per al desenvolupament de les funcions incloses 

en aquests àmbits d’actuació. Conèixer 

l’estructura, el funcionament i l’organització de la 

prevenció de riscos a l’empresa.

Comarques Gironines

Funcions dels representants dels treballadors 

(G2) 24 h.

Dies: 1r dia dj. 07-10-21, 2n dia dj. 14-10-21, 
3r dia dj. 04-11-21 i 4t dia dj. 11-11-21
Horari: 09:00-15:00

Contacte: Adria/Cristina, UGT Girona, 
tel. 972 21 51 58, a/e: ugt@girona.ugt.org
Lloc: UGT Girona, c. de Miquel Blay, 1, 
3a i 4a planta
Objectiu: Conèixer els drets, les garanties i els 

deures dels representants legals dels treballadors/

ores per a la seva aplicació a l’empresa. Analitzar 

les diferents feines i responsabilitats que tenen 

els representants legals dels treballadors/ores 

quan desenvolupen les seves funcions de 

representació.

Prevenció de riscos laborals 30 h.

Dies: 1r dia dl. 18-10-21, 2n dia dl. 25-10-21, 
3r dia dc. 03-11-21, 4t dia dl. 08-11-21
i 5è dia dl. 15-11-21
Horari: 09:00-15:00

Contacte: Adria/Cristina, UGT Girona, 
tel. 972 21 51 58, a/e: ugt@girona.ugt.org
Lloc: UGT Girona, c. de Miquel Blay, 1, 

3a i 4a planta

Objectiu: Adquirir els coneixements necessaris 

per al desenvolupament de les funcions incloses 

en aquests àmbits d’actuació. Conèixer 

l’estructura, el funcionament i l’organització de la 

prevenció de riscos a l’empresa.

Terres de Lleida

Plans d’igualtat 20 h.

Dies: 1r dia dt. 19-10-21, 2n dia 26-10-21, 3r 
dia dj. 04-11-21 i 4t dia dt. 16-11-21
Horari: 09:00-14:00

Contacte: Cèlia Mor/Amparo Vidal, UGT Lleida, 

tel. 973 27 08 01, a/e: cmor@lleida.ugt.org 

Lloc: IDFO-UGT Lleida, Passeig de Ronda, 59-
61 baixos
Objectiu: Dotar els alumnes de les eines neces‐

sàries per a la negociació, disseny i aplicació de 

les mesures i dels plans d’igualtat a les empre‐

ses. Donar eines teòriques, jurídiques i metodolò‐

giques per a dissenyar, implantar i avaluar els 

plans d’igualtat.

Plans d’igualtat (FeSP) 20 h. (Curs tancat)
Dies: 1r dia dj. 28-10-21, 2n dia dv. 05-11-21, 
3r dia dt. 09-11-21 i 4t dia dl. 15-11-21
Horari: 09:00-14:00

Contacte: Cèlia Mor/Amparo Vidal, UGT Lleida, 

tel. 973 27 08 01, a/e: cmor@lleida.ugt.org 

Lloc: IDFO-UGT Lleida, Passeig de Ronda, 59-
61 baixos
Objectiu: Dotar els alumnes de les eines neces‐

sàries per a la negociació, disseny i aplicació de 

les mesures i dels plans d’igualtat a les empre‐

ses. Donar eines teòriques, jurídiques i metodolò‐

giques per a dissenyar, implantar i avaluar els 

plans d’igualtat.
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Nota: Aquests cursos són per a delegats i delegades. Per a inscriure’s al curs que 
l’interessa s’ha de posar en contacte amb la persona de referència que �gura a sota de 
les dates i l’horari del curs, ell o ella l’informarà de les dades que precisa juntament amb 
la documentació que ha d’aportar.
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