
  

 

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a 
diferents cursos subvencionats en modalitat d’Aula Virtual + 1 sessió presencial per 
als nostres col·legiats/des. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al 
Règim General, autònoms/es i persones desocupades. 

El nombre de places és limitada, per aquest motiu és REQUISIT IMPRESCINDIBLE fer la 
preinscripció al curs trucant a  la Seu del Col·legi (Telèfon: 93-8135638. Persona de 
Contacte: Elvira Mateos) o bé per mail: gestio.serveis@icpb.es. 

Per tal de formalitzar la pre-inscripció heu de fer arribar la següent documentació al 
mail gestio.serveis@icpb.es o presencialment a la seu col·legial (Carrer Victoria Kent, 4-
B local – 08902 L’Hospitalet de Llobregat): 

1. Emplenar i signar l’Annex 1 (sol·licitud de participació) del curs corresponent. 
2. Fotocòpia del DNI 
3. Fotocòpia de la nòmina (capçalera), rebut d’autònom/a o DARDO actualitzat en 

cas d’estar en situació d’atur. Les persones en situació d’ERTO, consten com a 
treballadors/es, per tant han d’aportar còpia de l’última nòmina. 

 

 

RELACIÓ DE CURSOS: 

 
MINDFULNESS (30 hores) 

✓ Dates:  18, 20, 25, 27 d’abril i 2, 4, 9, 11 de maig de 2023 
✓ Horari:  de 15:30h a 19:30h (darrera sessió de 16:00h a 18:00h) 
✓ Modalitat: Aula Virtual + 1 sessió presencial 
✓ Lloc: Aula Virtual (11/05 presencial de 16:00h a 18:00h al Col.legi d’Enginyers 

Bcn (C. del Consell de Cent, 365 - Barcelona)) 
✓ Inscripció fins el dia: 12 d’abril de 2023 
✓ Clicar aquí per veure els continguts. 
✓ Annex 1 curs MINDFULNESS. 
✓ Docent: Sra. Lucia Rodríguez 

 
Assessorament per a la creació d'empreses (30 hores) 

✓ Dates:  3, 5, 10, 12, 17, 19 de maig de 2023 
✓ Horari:  de 9:00h a 14:00h 
✓ Modalitat: Aula Virtual + 1 sessió presencial 
✓ Lloc: Aula Virtual (el 19/05 presencial de 9h a 14h al Col.legi d’Enginyers Bcn (C. 

del Consell de Cent, 365 - Barcelona)) 
✓ Inscripció fins el dia: 27 d’abril de 2023 
✓ Clicar aquí per veure els continguts. 
✓ Annex 1 curs Assessorament per a la creació d'empreses 
✓ Docent: Sr. Amadeu Ibarz 

https://drive.google.com/file/d/1J5M8AqfLDJDC-pS4kmzwSC11E3BLFNbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mh1UONGUy00q4sGIr0Of_S3AM-iLzxnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wbHo5vOIO_mbh0RTGh_5zMCJCMLWPU3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ARw6yrO-WyZP3VJ1MR7bx20LHX8qaSGY/view?usp=sharing


  

 
 
 
 
Autònoms  Com gestionar els impostos (8 hores) 

✓ Dates:  16 i 19 de juny de 2023 
✓ Horari:  de 9:30h a 13:30h  
✓ Modalitat: Aula Virtual + 1 sessió presencial 
✓ Lloc: Aula Virtual (el 19/06 presencial de 9:30h a 13:30h al Col.legi d’Enginyers 

Bcn (C. del Consell de Cent, 365 - Barcelona)) 
✓ Inscripció fins el dia: 9 de juny de 2023 
✓ Clicar aquí per veure els continguts. 
✓ Annex 1 curs Autònoms  Com gestionar els impostos. 
✓ Docent: Sr. Amadeu Ibarz 

 
 
LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional (12 hores) 

✓ Dates:  5, 10 i 12 de juliol de 2023 
✓ Horari:  de 10:00h a 14:00h  
✓ Modalitat: Aula Virtual + 1 sessió presencial 
✓ Lloc: Aula Virtual (el 12/07 presencial de 10h a 14h al Col.legi de Professionals 

de la Ciència Política i Sociologia de Catalunya - COLPIS (Roger de Llúria, 155-
157, Entr. 1a, 08037 Barcelona)) 

✓ Inscripció fins el dia: 29 de juny de 2023 
✓ Clicar aquí per veure els continguts. 
✓ Annex 1 curs LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament 

professional. 
✓ Docent: Sr. Joan Antoni Pons 

https://drive.google.com/file/d/1-5L2BxjsEJ8m_fK1WpYiJ_avREHjnmg6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9aibClqhPdF2rXrjbFocJjk3g4pCz2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKAHhy6T1LprYZh6ngEZ3KgHCERA2AY5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12XKVdbkV8zCMfou1IBHoO1iDw6HGslQz/view?usp=sharing

