
Barcelona

Nòmines i Seguretat Social, nivell 2 30 h 
(FeSMC) 
Dies: 1r dia dl. 23-01-23, 
2n dia dl. 30-01-23, 3r dia dl. 06-02-23, 
4t dia dl. 13-02-23 i 5è dia dl 06-03-23
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: Aprofundir el càlcul de la 
nòmina. Conèixer les prestacions a que 
tenen accés els treballadors.

Xarxes socials 30 h (FeSP)
Dies: 1r dia dt. 24-01-23, 
2n dia dt. 31-01-23, 3r dia dt. 07-02-23, 
4t dia dt. 21-02-23 i 5è dia dt 07-03-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: ForumFormat, 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
Preinscripcions a: https://bit.ly/3qJ4RJg
Objectiu: Conèixer la història de les 
xarxes socials des del seu inici fins a 
l’actualitat. Comprendre la tipologia de 
xarxes socials. Aprendre com compartir 
continguts a la xarxa i el paper de la 
gestió de la reputació.

Baix Llobregat

Nòmines i Seguretat Social, nivell 1 30 h
Dies: 1r dia dt. 24-01-23, 
2n dia dt. 31-01-23, 3r dia dl. 13-02-23, 
4t dia dl. 27-02-23 i 5è dia dt 07-03-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Sonia, UGT Cornella, 
tel. 93 261 91 48, 
a/e: smiguelez@baixllobregat.ugt.org
Lloc: UGT Cornellà de Llobregat, 
c. Revolt Negre, 13
Objectiu: Assessorar els companys de 
treball en temes relacionats amb el 
càlcul i comprensió de la seva nòmina.

Funcions dels representants dels 
treballadors 24 h
Dies: 1r dia dc. 25-01-23, 
2n dia dc. 01-02-23, 3r dia dj. 16-02-23, 
4t dia dc. 01-03-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Sonia, UGT Cornella, 
tel. 93 261 91 48, 
a/e: smiguelez@baixllobregat.ugt.org
Lloc: UGT Cornellà de Llobregat, 
c. Revolt Negre, 13
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.

Formació en igualtat i prevenció de 
l’assetjament 15 h
Dies: 1r dia dl. 30-01-23, 
2n dia dl. 06-02-23, 3r dia dc. 15-02-23
Horari: 09:00-14:00
Contacte: Sonia, UGT Cornellà,
tel: 93 261 91 48,
a/e: smiguelez@baixllobregat.ugt.org
Lloc: UGT Cornellà de Llobregat,
c. Revolt Negre, 13
Objectiu: Conèixer els principals 
conceptes, eines i estratègies al voltant 
de la igualtad d’oportunitats entre dones 
i homes al treball.

#ActivaT
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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.

Anoia – Alt Penedès – Garraf

Nòmines i Seguretat Social, nivell 1 30 h
Dies: 1r dia dl. 23-01-23, 
2n dia dl. 30-01-23, 3r dia dl. 06-02-23, 
4t dia dl. 20-02-23 i 5è dia dl 06-03-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Montse, tel. 93 814 14 40, 
a/e: ugt@apg.ugt.org
Lloc: UGT Vilanova i la Geltrú, 
c. Sant Josep, 5 
Objectiu: Assessorar els companys de 
treball en temes relacionats amb el 
càlcul i comprensió de la seva nòmina.

Eines de coaching, nivell 1 30 h
Dies: 1r dia dt. 31-01-23, 
2n dia dt. 07-02-23, 3r dia dt. 21-02-23, 
4t dia dc. 08-03-23 i 5è dia dc 22-03-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Nuri, UGT Igualada, 
tel. 93 803 58 58, 
a/e: igualada@apg.ugt.org
Lloc: UGT Igualada, 
c. de la Virtut, 42-43, 3a planta 
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.

Informa't dels cursos 
de formació sindical

per delegats/ades 
disponibles:

www.ugt.cat/formacio-sindical

L’Hospitalet de Llobregat

Funcions dels representants dels 
treballadors 24 h
Dies: 1r dia dj. 19-01-23, 
2n dia dj. 26-01-23, 3r dia dj. 02-02-23, 
4t dia dj. 09-02-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Cayetano / Mª Carmen, 
UGT L’Hospitalet, tel. 93 338 92 53, 
a/e: cbelmonte@hospitalet.ugt.org / 
ugt@hospitalet.ugt.org
Lloc: IDFO-UGT L’Hospitalet de 
Llobregat, ctra. d’Esplugues, 14-16
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.

#SindicalitzaT
#OrganitzaT
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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.

Vallès Oriental

Funcions dels representants dels 
treballadors 24 h
Dies: 1r dia dl. 23-01-23, 
2n dia dl. 30-01-23, 3r dia dl. 06-02-23, 
4t dia dl. 13-02-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Montse / Sandra, UGT 
Granollers, tel. 93 870 42 58, 
a/e: ugt@nom.ugt.org / 
administracion@nom.ugt.org
Lloc: UGT Granollers, 
c. Esteve Terrades, 30-32 baixos
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 bàsics 30 h
Dies: 1r dia dt. 24-01-23, 
2n dia dt. 31-01-23, 3r dia dt. 07-02-23, 
4t dia dt. 14-02-23 i 5è dia dv 03-03-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Montse / Sandra, UGT 
Granollers, tel. 93 870 42 58, 
a/e: ugt@nom.ugt.org / 
administracion@nom.ugt.org
Lloc: UGT Granollers, 
c. Esteve Terrades, 30-32 baixos
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

Eines per la mediació 30 h
Dies: 1r dia dj. 26-01-23, 
2n dia dj. 02-02-23, 3r dia dj. 16-02-23, 
4t dia dj. 02-03-23 i 5è dia dj. 09-03-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Jorge Iglesias / 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 aplicar les tècniques i 
estratègies més adients en processos de 
mediació i dotar el mediador de 
coneixement en la bona praxis 
professional.

Nòmines i Seguretat Social, nivell  2 
30 h
Dies: 1r dia dj. 26-01-23, 
2n dia dt. 31-01-23, 3r dia dj. 09-02-23, 
4t dia dt. 21-02-23 i 5è dia dj. 02-03-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Jorge Iglesias / Nuria, 
tel. 972 27 08 32, 
a/e: garrotxa@girona.ugt.org
Lloc: UGT Ripoll, c. Remei, 1 
Objectiu: Aprofundir el càlcul de la 
nòmina. Conèixer les prestacions a que 
tenen accés els treballadors.

Maresme

Contractació 20 h
Dies: 1r dia dc. 25-01-23, 
2n dia dc. 01-02-23, 3r dia dc. 15-02-23, 
4t dia dc. 01-03-23
Horari: 09:00-14:00
Contacte: Toñi Ruiz / Montse, 
tel. 93 790 44 46, 
a/e: mataro@catalunya.ugt.org / 
truiz@catalunya.ugt.org
Lloc: UGT Cornellà de Llobregat, 
c. Revolt Negre, 13
Objectiu: Conèixer les diferents 
modalitats de contractació. Conèixer les 
diferents formes d’extinció i suspensió 
de la relació laboral. Conèixer el càlcul de 
les liquidacions i quitances.

Vallès Occidental

Funcions dels representants dels 
treballadors 24 h
Dies: 1r dia dt. 24-01-23, 
2n dia dt. 31-01-23, 3r dia dt. 07-02-23, 
4t dia dt. 14-02-23
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Pili / Cristina / Ester, 
UGT Sabadell, tel. 93 725 76 77, 
a/e: ugt@vallesocc.ugt.org
Lloc: UGT Sabadell, Rambla, 73
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.

#ActivaT

#OrganitzaT

#SindicalitzaT
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