Cursos de
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abril
2022

Formació Sindical de la UGT de Catalunya
Rambla del Raval, 29-35, 1a planta /
Plaça Vázquez Montalban, 6
08001 Barcelona
Tel 93 268 78 36 - Fax 93 310 05 71
a/e: fsindical@catalunya.ugt.org
web: www.ugt.cat

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 ﬁgura 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.

Cursos presencials
Baix Llobregat

Barcelona

Comarques Gironines

Prevenció de riscos laborals 30 hores
Dies: 1r dia dt. 19-04-22,
2n dia dv. 29-04-22, 3r dia dl. 02-05-22,
4t dia dl. 16-05-22 i 5è dia dv. 03-06-22
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Sonia, UGT Cornellà,
tel: 93 261 90 09,
a/e: smiguelez@baixllobregat.ugt.org
Lloc: UGT Manresa, pg. de Pere III, 60-62
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.

Agent d’igualtat 50 h (FeSMC)

Plans d’igualtat 30 hores
Dies: 1r dia dj. 21-04-22, 2n dia dj. 28-04-22,
3r dia dc. 04-05-22 i 4t dia dj. 12-05-22
Horari: 09:00-14:00
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: Dotar els alumnes de les eines
necessàries per a la negociació, disseny i
aplicació de les mesures i dels plans
d’igualtat a les empreses. Donar eines
teòriques, jurídiques i metodològiques per a
dissenyar, implantar i avaluar els plans
d’igualtat.

Marc legal de les relacions laborals 30 hores
Dies: 1r dia dc. 20-04-22,
2n dia dt. 03-05-22, 3r dia dt. 17-05-22,
4t dia dt. 07-06-22 i 5è dia dt. 14-06-22
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Sonia, UGT Cornella,
tel: 93 261 90 09,
a/e: smiguelez@baixllobregat.ugt.org
Lloc: UGT Cornellà de Llobregat,
c. Revolt Negre, 13
Objectiu: Drets, funcions i garanties dels
representants dels treballadors. El sindicat
de classe a la societat actual. La Unió
General de Treballadors. La representació
dels Treballadors.
Nòmines i Seguretat Social, nivell 2
30 hores
Dies: 1r dia dt. 26-04-22,
2n dia dt. 10-05-22, 3r dia dj. 19-05-22,
4t dia dj. 02-06-22 i 5è dia dj. 16-06-22
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Sonia, UGT Cornella,
tel: 93 261 90 09, a/e:
smiguelez@baixllobregat.ugt.org
Lloc: UGT Cornellà de Llobregat,
c. Revolt Negre, 13
Objectiu: Aprofundir el càlcul de la nòmina.
Conèixer les prestacions a que tenen accés
els treballadors.

#ActivaT
#OrganitzaT

#AﬁliaT

(9 dies de classe)

Dies: 1r dia dl. 04-04-22,
2n dia dc. 20-04-22, 3r dia dt. 26-04-22,
4t dia dt. 03-05-22, 5è dia dt. 17-05-22,
6è dia dt. 31-05-22, 7è dia dt. 07-06-22,
8è dia dt. 14-06-22 i 9è dia dt. 21-06-22
Horari: 09:00-14:35
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: Conèixer polítiques públiques i
legislació vigent en matèria d’igualtat.
Conèixer les bases culturals i ideològiques
que sostenen la violència de gènere, així
com mesures de prevenció i actuació
enfront d’ella. Capacitar per a l’anàlisi del
mercat laboral amb perspectiva de gènere, i
per al posterior disseny i implementació de
mesures correctores i de promoció de la
igualtat. Ser capaç de dissenyar, coordinar,
implementar i avaluar en actitud d’igualtat
d’oportunitats en l’empresa o altres
organitzacions.
Prevenció de riscos laborals bàsics 30 h
(FESP)
Dies: 1r dia dt. 05-04-22,
2n dia dc. 27-04-22, 3r dia dt. 03-05-22,
4t dia dl. 16-05-22 i 5è dia dl. 23-05-22
Horari: 09:00-15:00
Contacte: ForumFormat, UGT-FESP,
tel. 93 307 70 02,
a/e: formacioserveispublics@catalunya.ugt.org
Preinscripcions a: https://docs.google.com/forms/d/
1Y6cg2mkw364uAog28Z7JvFaspTNwofwdL7dF2iMRKGU/edit

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.

L’Hospitalet de Llobregat
Igualtat i no discriminació 30 hores
Dies: 1r dia dt. 19-04-22, 2n dia dc. 27-04-22,
3r dia dl. 09-05-22 i 4t dia dl. 16-05-22
Horari: 09:00-14:00
Contacte: Cayetano, UGT Hospitalet,
tel. 93 338 92 53,
a/e: cbelmonte@hospitalet.ugt.org
Lloc: IDFO-UGT L’Hospitalet de Llobregat,
ctra. d’Esplugues, 14-16
Objectiu: Dotar als alumnes de les eines
necessàries per a fomentar la igualtat
d’oportunitats i no discriminació a
l’empresa. Brindar eines teòriques i
metodològiques per a detectar, analitzar e
intervenir en els possibles casos de
discriminació a l’empresa.

Maresme
Habilitats de comunicació 30 hores
Dies: 1r dia dt. 19-04-22,
2n dia dt. 26-04-22, 3r dia dt. 10-05-22,
4t dia dt. 24-05-22 i 5è dia dc. 01-06-22
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Toñi Ruiz/Montse,
tel. 93 790 44 46, a/e:
mataro@catalunya.ugt.org /
truiz@catalunya.ugt.org
Lloc: Mataró, pl. de les Tereses, 17
Objectiu: Capacitar el delegat en les
habilitats de comunicació oral i escrita.
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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 ﬁgura 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.

Cursos presencials
Osona

U.T. Tarragona

Vallès Oriental

Tècniques de negociació 30 hores
Dies: 1r dia dj. 21-04-22,
2n dia dc. 27-04-22, 3r dia dc. 04-05-22,
4t dia dc. 18-05-22 i 5è dia dj. 02-06-22
Horari: 09:00-15:00
Contacte: ordina / Yolanda, UGT Vic,
tel. 93 889 55 90,
a/e: osona@catalunya.ugt.org/
informacio.osn@idfo.com
Lloc: IDFO-UGT Lleida,
pg. de Ronda, 59-61 baixos
Objectiu: Oferir una visió genèrica de les
matèries o els temes que com a delegats
sindicals han de conèixer pel que fa a la
negociació col·lectiva. Proporcionar al
delegat els coneixements teòrics i pràctics
per treure el major proﬁt a les seves
qualitats com a negociador.

Resolució de conflictes 30 hores
Dies: 1r dia dl. 04-04-22, 2n dia dt. 19-04-22,
3r dia dt. 10-05-22, 4t dia dt. 24-05-22
i 5è dia dt. 07-06-22
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Anna Santo/Mar Vazquez,
tel. 977 21 31 31, a/e:
sformacio@tarragona.ugt.org
Lloc: UGT El Vendrell,
c. del Nord, 11 i 13, 1a planta
Objectiu: Dotar els participants dels
instruments i els procediments a seguir en
la gestió de conflictes laborals. Facilitar
recursos metodològics per a la correcta
gestió i tractament dels conflictes, tant
individuals com col·lectius, que sorgeixen
habitualment en les empreses i que, un cop
esgotat el procés negociador, requereixen
d’actuacions externes de denúncia o
mediació.

Prevenció de riscos laborals 50 hores

#ActivaT

#OrganitzaT

#AﬁliaT

(9 dies de classe)

Dies: 1r dia dj. 21-04-22, 2n dia dj. 05-05-22,
3r dia dj. 12-05-22, 4t dia dj. 19-05-22,
5è dia dj. 26-05-22, 6è dia dj. 02-06-22,
7è dia dj. 09-06-22, 8è dia dj. 16-06-22
i 9è dia dj. 07-07-22
Horari: 09:00-14:35
Contacte: Monts/Sandra, UGT Granollers,
tel: 93 870 42 58, a/e: ugt@nom.ugt.org/
administracion@nom.ugt.org
Lloc: UGT de Granollers,
c. Esteve Terrades, 30-32 baixos
Objectiu: Adquirir els coneixements
necessaris pel desenvolupament de les
funcions incloses en aquests àmbit
d’actuació. Conèixer l’estructura i el
funcionament i l’organització de la
prevenció de riscos a l’empresa. Saber els
riscos especíﬁcs del sector de l’annex 1.
Gestió de l'estrès 20 hores
Dies: 1r dia dv. 22-04-22,
2n dia dv. 29-04-22, 3r dia dv. 06-05-22
i 4t dia dv. 13-05-22
Horari: 09:00-14:00
Contacte: Montse/Sandra, UGT Granollers,
tel. 93 870 42 58, a/e: ugt@nom.ugt.org /
administracion@nom.ugt.org
Lloc: UGT de Granollers,
c. Esteve Terrades, 30-32 baixos
Objectiu: Capacitar a l’alumne per identiﬁcar
les diverses formes d’estrès. Identiﬁcar les
diferents formes de respostes d’estrès.
Ensenyar tècniques de reducció de l’estrès.
Utilitzar mètodes i eines per organitzar el
treball i per una bona gestió del temps.

Cursos online
Maig 2022
Prevenció de riscos laborals 30 h (Curs obert ﬁns exhaurir places)
Dia d’inici: 13/05/2022; Dia de ﬁnalització: 13/06/2022
Contacte: Juan Carlos, tel. 93 268 92 92, a/e:
fsindicalonline1@idfo.com
Link pre-inscripció curs: https://forms.gle/v1h8eATTzsihFUKm8
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.

Juny 2022
Delegat de prevenció riscos laborals 30 h (Curs obert ﬁns exhaurir places)
Dia d’inici: 17/06/22; Dia de ﬁnalització: 15/07/22
Contacte: Angels, tel. 93 268 92 92, a/e: fsindicalonline2@idfo.com
Link pre-inscripció curs: https://forms.gle/v1h8eATTzsihFUKm8
Objectiu: Identiﬁcar els riscos presents en els llocs de treball.
Diferenciar el nivell d’exposició als riscos des d’una perspectiva de
gènere. Reconèixer el paper de cadascuna de les parts implicades en
la gestió de la prevenció, treballadors/ores, empresa. Delegat/ada de
Prevenció, servei de prevenció i Comitè de Seguretat i Salut.

