
Barcelona

Tecniques de negociació 30 h. (FESP)
Dies: 1r dia dt. 11-06 -19, 2n dia dl. 17-06-19,
3r dia dj. 27-06-19, 4t dia dt. 02-07-19

i 5è dia dt. 09-07-19

Horari: 09:00-15:00
Contacte: Joaquin/Victor, tel. 93 295 61 05,
a/e: avictor@catalunya.ugt.org

Lloc: IDFO-UGT Barcelona, rbla. del Raval, 29-35/
pl. Vázquez Montalbán, 6

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.

Contractació 20 h. (FESMC)
Dies: 1r dia.dc. 19-06-19, 2n dia dc. 26-06-19,
3r dia dj. 04-07-19, 4t dia dc. 10-07-19

Horari: 09:00-14:00
Contacte: Rosa Ciurana, UGT-FESMC,
tel. 93 304 68 06,

a/e: rciurana@catalunya.ugt.org

Lloc: IDFO-UGT Barcelona, rbla. del Raval, 29-35/
pl. Vázquez Montalbán, 6

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.

Funcions dels representants dels treballadors
24 h. (FESP)

Dies: 1r dia dj. 20-06-19, 2n dia dj. 27-06-19,
3r dia dl. 01-07-19, 4t dia dl. 08-07-19

Horari: 09:00-15:00
Contacte: Joaquin/Victor, tel. 93 295 61 05,
a/e: avictor@catalunya.ugt.org

Lloc: IDFO-UGT Barcelona, rbla. del Raval, 29-35/
pl. Vázquez Montalbán, 6

Objectiu: Conèixer els drets, les garanties i els
deures dels representants legals dels treballadors

per la seva aplicació en la empresa. Analitzar les

diferents feines i responsabilitats que tenen els

representants legals dels treballadors quan

desenvolupen les seves funcions de representació.

Funcions dels representants dels treballadors
24 h. (FESMC)

Dies: 1r dia.dv. 21-06-19, 2n dia dv. 28-06-19,
3r dia dj. 04-07-19, 4t dia dc. 10-07-19

Horari: 09:00-15:00
Contacte: Rosa Ciurana, UGT-FESMC,
tel. 93 304 68 06,

a/e: rciurana@catalunya.ugt.org

Lloc: IDFO-UGT Barcelona, rbla. del Raval, 29-35/
pl. Vázquez Montalbán, 6

Objectiu: Conèixer els drets, les garanties i els
deures dels representants legals dels treballadors

per la seva aplicació en la empresa. Analitzar les

diferents feines i responsabilitats que tenen els

representants legals dels treballadors quan

desenvolupen les seves funcions de representació.

Bages – Berguedà

Prevencio de riscos laborals bàsics 30 h.
Dies: 1r dia dc. 12-06-19, 2n dia dc. 19-06-19,
3r dia dc. 26-06-19, 4t dia dl. 01-07-19

i 5è dia dl. 08-07-19

Horari: 09:00-15:00
Contacte: Isabel/Lluis Gallaguet, UGTManresa,
tel. 93 874 44 11, a/e:

lgallaguet@bagesbergueda.ugt.org/

imelgares@bagesbergueda.ugt.org

Lloc: UGTManresa, pg. de Pere III, 60-62
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.

L’Hospitalet de Llobregat

Nòmines i Seguretat Social, nivell 1 30 h.

Dies: 1r dia dj. 20-06-19, 2n dia dt. 25-06-19,
3r dia dl. 01-07-19, 4t dia dl. 08-07-19

i 5è dia dl. 15-07-19

Horari: 09:00-15:00
Contacte:Meli, UGT Hospitalet, tel. 93 338 92 53,
a/e: adonyoro@catalunya.ugt.org

Lloc: IDFO-UGT L’Hospitalet de Llobregat,
ctra. d’Esplugues, 14-16

Objectiu: Assessorar els companys de treball en
temes relacionats amb el càlcul i comprensió de la

seva nòmina.

U.T. Tarragona

Habilitats de comunicació 30 h.
Dies: 1r dia dt. 04-06-19, 2n dia dt. 18-06-19,
3r dia dt. 25-06-19, 4t dia dc. 03-07-19

i 5è dia dc. 10-07-19

Horari: 09:00-15:00
Contacte: Anna Santo/Angel, UGT Reus,
tel: 977 77 14 14,

a/e: sformacio@tarragona.ugt.org/

formacion.tgn@ugtfica.cat

Lloc: IDFO-UGT Reus, pl. Villarroel, 2, 1a i 2a planta
Objectiu: Capacitar el delegat en les habilitats de
comunicació oral i escrita.

Maresme

Prevencio de riscos laborals bàsics 30 h.
Dies: 1r dia dv. 14-06-19, 2n dia dc. 19-06-19,
3r dia dc. 26-06-19, 4t dia dl. 01-07-19

i 5è dia dl. 08-07-19

Horari: 09:00-15:00
Contacte:Montse/Honorato, tel. 93 790 44 46,
mataro@catalunya.ugt.org

Lloc:Mataró, pl. de les Tereses, 17
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.

Comarques Gironines

Funcions dels representants dels treballadors
24 h.

Dies: 1r dia dt. 11-06-19, 2n dia dt. 25-06-19,
3r dia dl. 08-07-19, 4t dia dl. 15-07-19

Horari: 09:00-15:00
Contacte: Adrià/Cristina, UGT Girona,
tel: 972 21 51 58,

a/e: baixemporda@girona.ugt.org

Lloc: UGTGirona, c. de Miquel Blay, 1,
3a i 4a planta

Objectiu: Conèixer els drets, les garanties i els
deures dels representants legals dels treballadors

per la seva aplicació en la empresa. Analitzar les

diferents feines i responsabilitats que tenen els

representants legals dels treballadors quan

desenvolupen les seves funcions de representació.

Vallès Oriental

Tècniques de negociació 30 h.
Dies: 1r dia dj. 13-06-19, 2n dia dc. 19-06-19, 3r
dia dc. 26-06-19, 4t dia dc. 03-07-19, 5è dia dt.

09-07-19

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: UGTGranollers, c. Esteve Terrades, 30-32
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.

Cursos de formació sindical
juny 2019

El s cu rsos d e form aci ó si n d i cal d e l a U G T d e Catal u nya són per a
delegats de comitès d’empresa, delegats de personal i delegats

sindicals. Per i n scri u re’t, h as d ’envi arn os u n a Sol· l icitud de participació
(Annex 1) j u n tam en t am b fotocòpies del teu DNI i la teva última nòmina .

El term e l ím i t per i n scri u re’t a u n cu rs és 5 dies laborables abans del
primer dia del curs al q u e d esi tges i n scri u re’t. Record a q u e el nombre de

places és l imitat. Gràcies.

Formació Sindical de la U GT de Catalunya
rbla. del Raval, 2 9-35, 08001 Barcelona

Tel . 93 268 7836, Fax 93 31 0 0571
a/e: fsindical@catalunya.ugt.org

web: https://is.gd/UGTCatFSindical




