
                                                            

CURS ON-LINE SUBVENCIONAT: ADMINISTRATIU/VA 
DE PERSONAL NIVELL I (40h) 

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col.legi de 
Graduats Socials de Tarragona ha tingut accés a aquest curs subvencionat, que 
podran dur a terme persones en situació d'atur, treballadors adscrits al Règim 
General i autònoms, que considerem que pot ser d’interès per als Col.legiats i els 
seus empleats.   

• Destinataris 
El curs va dirigit a tots el professionals relacionats amb la gestió de personal, 
empleats administratius, tècnics i en general a tots aquells que desitgin conèixer i 
aprofundir els seus coneixements en aquesta àrea.  

• Objectiu general. 
L'acció formativa d'aplicació pràctica, té com a objectiu desenvolupar els processos 
i efectuar la gestió administrativa de personal, oferint els coneixements teòrics i 
pràctics per la confecció dels rebuts de salaris i assegurances socials, així com les 
obligacions empresarials en matèria de cotització i gestió recaptadora. 
 
• Objectiu específic.  
- Conèixer processos administratius derivats de la contractació de personal. 
- Desenvolupar el càlcul i l’elaboració de rebuts de salaris i documentació derivada. 
- Conèixer els processos administratius relatius a la relació de l’empresa amb la 
Seguretat Social i el Ministeri d’Hisenda. 
- El tractament de les possibles incidències dins de la relació laboral, respectant el 
marc jurídic legal vigent. 
 
• Contingut del Curs.  
 
El trobareu al pdf adjunt.  

 • Informació 

Estanislau Figueres, 17   
43002 Tarragona   
Tel: 977 22 45 13  
Fax: 977 22 95 25 
rafa@graduados-sociales-tarragona.com

• Modalitat 
Curs de 40 hores on-line, amb una primera classe presencial obligatòria per a poder 
optar al certificat del curs.  

• Certificació 
A tots els alumnes que superin els curs, se'ls lliurarà un diploma acreditatiu que 
emetrà l'entitat beneficiària de la concessió de subvencions públiques.  

mailto:rafa@graduados-sociales-tarragona.com


• Preinscripció 
Si esteu interessats en realitzar la preinscripció a aquest curs, cal que ens reenvieu 
aquest correu electrònic  a l’adreça rafa@graduados-sociales-tarragona.com, 
informant-nos de les següents dades:  

Nom i cognom:     
Empresa:                                   
CNAE (cliqueu per veure 
relació):     

Telèfon:     
Correu Electrònic:     

- Tots els cursos ofertats són perfectament compatibles i es poden realitzar 
simultàneament. 
 
A mesura que anem omplint els grups, contactarem amb vosaltres per confirmar-
vos la plaça.  

 

mailto:rafa@graduados-sociales-tarragona.com
http://www.egaraformacio.com/CNAE.htm

