
Titol Hores Calendari Formadors/es Inscrits/es Objectiu/Presentació

Mou-te a la feina. Grup 1 8,5

Dilluns: 21, 28 de novembre 

de 2016; 12, 19 de desembre 

de 2016; 9,16,23, 30 de 

gener de 2017; 6, 13 de 

febrer de 2017

Roger Montsant, graduat en CAFE i 

diplomat en fisioteràpia.
2

L’objectiu principal és que les treballadores i els treballadors de la UdG, tant PAS com PDI, que 

participin al programa adquireixin uns coneixements pràctics, reals i propers, per aplicar-los a la 

feina sempre que el cos els ho demani.

Mou-te a la feina. Grup 2 8,5

Dijous: 24 de novembre de 

2016; 1, 15, 22 de desembre 

de 2016; 12,19, 26 de gener 

de 2017; 2, 9, 13 de febrer de 

2017

Roger Montsant, graduat en CAFE i 

diplomat en fisioteràpia.
3

L’objectiu principal és que les treballadores i els treballadors de la UdG, tant PAS com PDI, que 

participin al programa adquireixin uns coneixements pràctics, reals i propers, per aplicar-los a la 

feina sempre que el cos els ho demani.

Mou-te a la feina. Grup 3 8,5

Dijous: 24 de novembre de 

2016; 1, 15, 22 de desembre 

de 2016; 12,19, 26 de gener 

de 2017; 2, 9, 13 de febrer de 

2017

Roger Montsant, graduat en CAFE i 

diplomat en fisioteràpia.
2

L’objectiu principal és que les treballadores i els treballadors de la UdG, tant PAS com PDI, que 

participin al programa adquireixin uns coneixements pràctics, reals i propers, per aplicar-los a la 

feina sempre que el cos els ho demani.

Mou-te a la Feina. Grup 4 8,5

Dilluns: 6, 13, 20, 27 de 

març; 3, 24 d'abril; 8, 15, 22, 

29 de maig de 2017

Roger Montsant, graduat en CAFE i 

diplomat en fisioteràpia.
1

L’objectiu principal és que les treballadores i els treballadors de la UdG, tant PAS com PDI, que 

participin al programa adquireixin uns coneixements pràctics, reals i propers, per aplicar-los a la 

feina sempre que el cos els ho demani.

Mou-te a la Feina. Grup 5 8,5

Dijous: 9,16, 23, 30 de març; 

6, 20, 27 d'abril; 4, 11, 18 de 

maig de 2017

Roger Montsant, graduat en CAFE i 

diplomat en fisioteràpia.
-

L’objectiu principal és que les treballadores i els treballadors de la UdG, tant PAS com PDI, que 

participin al programa adquireixin uns coneixements pràctics, reals i propers, per aplicar-los a la 

feina sempre que el cos els ho demani.

Mou-te a la feina. Grup 6 8,5

Dijous: 9,16, 23, 30 de març; 

6, 20, 27 d'abril; 4, 11, 18 de 

maig de 2017

Roger Montsant, graduat en CAFE i 

diplomat en fisioteràpia.
1

L’objectiu principal és que les treballadores i els treballadors de la UdG, tant PAS com PDI, que 

participin al programa adquireixin uns coneixements pràctics, reals i propers, per aplicar-los a la 

feina sempre que el cos els ho demani.

Sessió sobre el Pla 

d’autoprotecció de l’edifici 

de la Facultat de Dret. 

Grup 1

1,5
Dimecres 25 de gener de 

2017

Sr. SIGFRID CORREAL I LLORET. 

Tècnic de protecció civil. Director 

de seguretat. Empresa ZAGORA.

2 Explicació del pla d’autoprotecció de l’edifici de la Facultat de Dret

SALUT I SEGURETAT LABORAL



Sessió sobre el Pla 

d’autoprotecció de l’edifici 

de la Facultat de Dret. 

Grup 2

1,5
Dimecres 25 de gener de 

2017

Sr. SIGFRID CORREAL I LLORET. 

Tècnic de protecció civil. Director 

de seguretat. Empresa ZAGORA.

2 Explicació del pla d’autoprotecció de l’edifici de la Facultat de Dret

Sessió sobre el Pla 

d’autoprotecció de l’edifici 

de la Facultat de Dret. 

Grup 3

1,5 25 de gener de 2017

Sr. SIGFRID CORREAL I LLORET. 

Tècnic de protecció civil. Director 

de seguretat. Empresa ZAGORA.

2 Explicació del pla d’autoprotecció de l’edifici de la Facultat de Dret

Riscos psicosocials en el 

treball: gestió del temps. 

Grup 1

2 23 de febrer de 2017
Sr. Josep M. Bosch Causadias. 

Mutua Universal
1

Amb aquest curs es pretén que els participans adquireixin habilitats per a gestionar eficaçment el 

seu temps disminuint així una font d’estrès laboral.

Riscos psicosocials en el 

treball: gestió del temps. 

Grup 2

2 24 de febrer de 2017
Sr. Josep M. Bosch Causadias. 

Mutua Universal
5

Amb aquest curs es pretén que els participans adquireixinAdquisició d’habilitats per a gestionar 

eficaçment el seu temps disminuint així una font d’estrès laboral.

Pla d’autoprotecció dels 

edificis de la Facultat de 

Lletres i Turisme i de la 

Biblioteca Barri Vell. Grup 

2

1,3 22 de març de 2017

Sigfrid Correal i Lloret. Tècnic de 

protecció civil. Director de 

seguretat. Empresa ZAGORA

x

Explicació del pla d’autoprotecció dels edificis de la Facultat de Lletres i Turisme i de la Biblioteca 

Barri Vell

Consignes d’actuació per a tot el personal i els membres dels equips d’intervenció.

Pla d’autoprotecció dels 

edificis de la Facultat de 

Lletres i Turisme i de la 

Biblioteca Barri Vell. Grup 

3

1,3 23 de març de 2017

Sigfrid Correal i Lloret. Tècnic de 

protecció civil. Director de 

seguretat. Empresa ZAGORA

x

Explicació del pla d’autoprotecció dels edificis de la Facultat de Lletres i Turisme i de la Biblioteca 

Barri Vell

Consignes d’actuació per a tot el personal i els membres dels equips d’intervenció.

Pla d’autoprotecció dels 

edificis de la Facultat de 

Lletres i Turisme i de la 

Biblioteca Barri Vell. Grup 

4

1,3 23 de març de 2017

Sigfrid Correal i Lloret. Tècnic de 

protecció civil. Director de 

seguretat. Empresa ZAGORA

x

Explicació del pla d’autoprotecció dels edificis de la Facultat de Lletres i Turisme i de la Biblioteca 

Barri Vell

Consignes d’actuació per a tot el personal i els membres dels equips d’intervenció.

Sessió sobre el pla 

d'autoprotecció de l'Escola 

Politècnica Superior

1,15 16 de febrer de 2017 Tècnic de l'Oficina de Salut Laboral x Explicació del pla d’autoprotecció dels edificis de l'Escola Politècnica Superior


