
Barcelona

Funcions dels representants dels 
treballadors 24 h (FeSMC) 
Dies: 1r dia dl. 21-11-22, 2n dia dl. 28-11-22, 
3r dia dl. 12-12-22, 4t dia dc. 14-12-22
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: Conèixer els drets, les garanties i 
els deures dels representants legals dels tre-
balladors/ores per a la seva aplicació a l’em-
presa. Analitzar les diferents feines i 
responsabilitats que tenen els representants 
legals dels treballadors/ores quan desenvo-
lupen les seves funcions de representació.

Contractació, suspensió i extinció 20 h 
(FESMC)
Dies: 1r dia dc. 23-11-22, 2n dia dc. 30-10-
22, 3r dia dl. 12-12-22, 4t dia dc. 14-12-22
Horari: 09:00-14:00
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: Conèixer les diferents modalitats 
de contractació. Conèixer les diferents for-
mes d’extinció i suspensió de la relació labo-
ral. Conèixer el càlcul de les liquidacions i 
quitances.

Bages – Berguedà

Funcions dels representants dels 
treballadors 24 h
Dies: 1r dia dj. 24-11-22, 2n dia dt. 29-11-22, 
3r dia dl. 05-12-22, 4rt dia dl. 12-12-22
Horari: 09:00-15:00
Contacte: Isabel / Lluis Gallaguet - UGT 
Manresa, tel. 93 874 44 11, 
a/e: lgallaguet@bagesbergueda.ugt.org / 
ugt@bagesbergueda.ugt.org
Lloc: UGT Manresa, pg. de Pere III, 60-62
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.

Vallès Oriental

Intel·ligència emocional 30 h 
Dies: 1r dia dl. 14-11-22, 2n dia dv. 25-11-22, 
3r dia dt. 29-11-22, 4t dia dc. 07-12-22 
i 5è dia dt 13-12-22
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 de Granollers, 
c. Esteve Terrades, 30-32, baixos
Objectiu: Identificar l’enfocament de la 
intel·ligència emocional per desenvolupar 
programes d’aplicació en l’àmbit laboral, com a 
millora en les organitzacions. Els participants al 
finalitzar aquesta acció formativa podran: 
Comprendre la importància de les emocions en 
el pensament, actituds i comportament de la 
persona. Identificar el concepte d’Intel·ligència 
Emocional i la seva projecció en els àmbits 
personal i professional.

Gestió de l’estrès 20 h
Dies: 1r dia dj. 17-11-22, 2n dia dc. 30-11-22, 
3r dia dv. 09-12-22, 4t dia dc. 14-12-22
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.

Funcions dels representants dels 
treballadors 24 h
Dies: 1r dia dl. 21-11-22, 2n dia dl. 28-11-22, 
3r dia dl. 05-12-22, 4t dia dl. 12-12-22
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 de 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.
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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

Funcions dels representants dels treballa-
dors 
24 h
Dies: 1r dia dc. 23-11-22, 2n dia dc. 30-11-
22, 3r dia dl. 05-12-22, 4t dia dc. 14-12-22
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, 3r
Objectiu: Conèixer els drets, les garanties i 
els deures dels representants legals dels tre-
balladors/ores per a la seva aplicació a l’em-
presa. Analitzar les diferents feines i 
responsabilitats que tenen els representants 
legals dels treballadors/ores quan desenvo-
lupen les seves funcions de representació.

Informa't dels cursos 
de formació sindical

per delegats/ades 
disponibles:

www.ugt.cat/formacio-sindical
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