
ANEXO II
Cursos

CCOO Cursos Primer Semestre 2015 Modalidad Horas

Gestión económica y presupuestaria en las 
administraciones públicas (MF0234_3)*

Correspondencia/
on line 150

Gestión administrativa de recursos humanos en 
las administraciones públicas (MF0235_3)*

Correspondencia/
on line 130

Relaciones con las administraciones 
públicas(régimen jurídico de las AA.PP. y 
procedimiento admvo. Común (MF0236-3)*

Correspondencia/
on line 120

Administrar los sistemas de información y 
archivo en soporte convencional e informática 
(MF0987_3)*

Correspondencia/
on line 120

Ofimática (MF0233_2)* On line 190

La contratación administrativa Correspondencia/
on line 130

Derecho urbanístico Correspondencia/
on line 200

Derecho medioambiental Correspondencia/
on line 200

Gestión del sistema tributario local Correspondencia/
on line 130

Seguridad Social. Muface. Clases pasivas Correspondencia 80

Políticas económicas de la Unión Europea Correspondencia 130

Nociones básicas de registro civil y problemas 
frecuentes en materia de nacionalidad On line 90

Actualización jurídica: procesal penal. 
Procedimiento administrativo. Inmigración, 
extranjería y asilo

Correspondencia 150

La protección de datos de carácter personal On line 50

Sistema de atención a la dependencia en España Correspondencia 130

Desarrollo socio-afectivo e intervención con 
familias (MF1032_39* On line 120

Gestión e intervención penitenciaria On line 160

Actualización normativa en materia de tráfico y 
seguridad vial On line 80

Análisis e investigación de la accidentalidad del 
tráfico On line 80

Básico de educación vial On line 80

Integral de políticas de seguridad vial On line 80

Control y vigilancia de la restauración, 
mantenimiento, ordenación y defensa de los 
espacios naturales (MF0086_3)*

On line 130

Control y vigilancia del aprovechamiento d ellos 
recursos cinegéticos y piscícolas (MF0085_3)* On line 90

Control y vigilancia d ellos aprovechamiento de 
los recursos naturales (MF0084_3)* On line 110

Actividades de uso público y protección del 
medio ambiente (MF0083_3)* On line 200

Operaciones de salvamento (MF0401_2)* On line 50

Control y extinción de incendios (MF0402_2)* On line 170

Operaciones de ayudas técnicas (MF0404_2)* On line 130

Fenómenos naturales y antrópicos (MF0403_2)* On line 40

La movilidad sostenible al trabajo On line 45

Igualdad legal ¿Igualdad real? Diversidad 
afectivo-sexual en nuestra sociedad On line 75

CCOO Cursos: Inicio Actividad. Segundo 
Semestre 2015 Modalidad Horas

Técnicas de comunicación oral, escrita y archivo On line 50

ANNEX II
Cursos

CCOO Cursos Primer Semestre 2015 Modalitat Hores

Gestió econòmica i pressupostària en les 
administracions públiques (MF0234_3)*

Correspondència/
En línia 150

Gestió administrativa de recursos humans en 
les administracions públiques (MF0235_3)*

Correspondència/
En línia 130

Relacions amb les administracions públiques 
(règim jurídic de les AA.PP. i procediment 
administratiu comú (MF0236-3)*

Correspondència/
En línia 120

Administrar els sistemes d’informació i 
arxiu en suport convencional i informàtica 
(MF0987_3)*

Correspondència/
En línia 120

Ofimàtica (MF0233_2)* En línia 190

La contractació administrativa Correspondència/
En línia 130

Dret urbanístic Correspondència/
En línia 200

Dret mediambiental Correspondència/
En línia 200

Gestió del sistema tributari local Correspondència/
En línia 130

Seguretat Social. Muface. Classes passives Correspondència 80

Polítiques econòmiques de la Unió Europea Correspondència 130

Nocions bàsiques de registre civil i problemes 
freqüents en matèria de nacionalitat En línia 90

Actualització jurídica: processal penal. 
Procediment administratiu. Immigració, 
estrangeria i asil

Correspondència 150

La protecció de dades de caràcter personal En línia 50

Sistema d’atenció a la dependència en Espanya Correspondència 130

Desenvolupament socioafectiu i intervenció 
amb famílies (MF1032_39)* En línia 120

Gestió i intervenció penitenciària En línia 160

Actualització normativa en matèria de trànsit i 
seguretat vial En línia 80

Anàlisis i investigació de l’accidentalitat del 
trànsit En línia 80

Bàsic d’educació vial En línia 80

Integral de polítiques de seguretat vial En línia 80

Control i vigilància de la restauració, 
manteniment, ordenació i defensa dels espais 
naturals (MF0086_3)*

En línia 130

Control i vigilància de l’aprofitament dels 
recursos cinegètics i piscícoles (MF0085_3)* En línia 90

Control i vigilància de l’aprofitament dels 
recursos naturals (MF0084_3)* En línia 110

Activitats d’ús públic i protecció del medi 
ambient (MF0083_3)* En línia 200

Operacions de salvament (MF0401_2)* En línia 50

Control i extinció d’incendis (MF0402_2)* En línia 170

Operacions d’ajudes tècniques (MF0404_2)* En línia 130

Fenòmens naturals i antròpics (MF0403_2)* En línia 40

La mobilitat sostenible al treball En línia 45

Igualtat legal, igualtat real? Diversitat afectiva 
sexual en la nostra societat En línia 75

CCOO Cursos: Inici Activitat. Segon Semestre 
2015 Modalitat Hores

Tècniques de comunicació oral, escrita i arxiu En línia 50
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Procedimiento administrativo On line 50

Seguridad Social, Muface. Clases pasivas On line 50

Microsoft Word On line 30

Word avanzado On line 50

Microsoft Excel On line 30

Microsoft Office 2000 On line 30

Access On line 30

Open Office On line 30

Windows 7 On line 30

Redes e internet On line 30

Linux On line 30

Redes sociales On line 50

Ley de contratos del sector público y su 
tramitación On line 50

Procedimiento penal. Actualización procesal On line 50

Instituciones comunitarias e igualdad de género On line 50

Factor humano: el desarrollo de las personas en 
las administraciones públicas On line 50

Intervención de los servicios públicos en la 
atención a las agresiones a menores y mujeres On line 30

Las RPTs . Análisis y valoración de puestos de 
trabajo On line 30

Evaluación del desempeño On line 30

Derecho urbanístico y medioambiental On line 50

Curso de capacitación de jefe de servicio en 
instituciones penitenciarias. On line 100

Cursos FSPUGTPV 2015 a 2017 Modalidad Horas

Violencia de genero Presencial 60

Delitos contra la seguridad vial Presencial 60

Siniestros viales. Estudio teórico de casos Presencial 60

Nuevos modelos de planificación del tráfico 
urbano y de movilidad sostenible Presencial 60

Resolución e intervención en conflictos por la 
policía Presencial 60

Actuaciones de las policías locales en delitos 
contra la seguridad vial On-line 110

Actualización en cuidados para auxiliares de 
enfermería (TCAE) On-line 120

Actualización legislativa en materia de régimen 
local: Ley de racionalización y sostenibilidad On-line 100

Investigación y reconstrucción de accidentes de 
tráfico On-line 60

Como hablar en público On-line 30

Emergencias y primeros auxilios On-line 60

Habilidades en inteligencia emocional para 
profesionales de la salud On-line 120

Ingles nivel 2 elementary On-line 100

Ingles nivel 4 middle-intermediate On-line 100

Ley 10/2010 de ordenación y gestión de la 
función publica valenciana On-line 75

Ley orgánica de protección de datos de carácter 
personal (LOPD) On-line 50

Actuación policial ante situaciones de conflicto 
(mediación y negociación) On-line 110

Piratería intelectual, patentes y marcas On-line 110

Procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas On-line 100

Procediment administratiu En línia 50

Seguretat Social, Muface. Classes passives En línia 50

Microsoft Word En línia 30

Word avançat En línia 50

Microsoft Excel En línia 30

Microsoft Office 2000 En línia 30

Access En línia 30

Open Office En línia 30

Windows 7 En línia 30

Xarxes i internet En línia 30

Linux En línia 30

Xarxes socials En línia 50

Llei de contractes del sector públic i la seva 
tramitació En línia 50

Procediment penal. Actualització processal En línia 50

Institucions comunitàries i igualtat de gènere En línia 50

Factor humà: el desenvolupament de les 
persones en les administracions públiques En línia 50

Intervenció dels serveis públics en l’atenció a 
les agressions a menors i dones En línia 30

Les RLT. Anàlisis i valoració de llocs de
 treball En línia 30

Avaluació de l’exercici En línia 30

Dret urbanístic i mediambiental En línia 50

Curs de capacitació de cap de servei en 
institucions penitenciàries. En línia 100

Cursos FSP UGT-PV 2015 a 2017 Modalitat Hores

Violència de gènere Presencial 60

Delictes contra la seguretat vial Presencial 60

Sinistres vials. Estudi teòric de casos Presencial 60

Nous models de planificació del trànsit urbà i 
de mobilitat sostenible Presencial 60

Resolució i intervenció en conflictes per la 
policia Presencial 60

Actuacions de les policies locals en delictes 
contra la seguretat vial On-line 110

Actualització en cures per a auxiliars 
d’infermeria (TCAE) On-line 120

Actualització legislativa en matèria de Règim 
local: Llei de racionalització i sostenibilitat On-line 100

Investigació i reconstrucció d’accidents de 
trànsit On-line 60

Com parlar en públic On-line 30

Emergències i primers auxilis On-line 60

Habilitats en intel·ligència emocional per a 
professionals de la salut On-line 120

Anglés nivell 2 elementary On-line 100

Anglés nivell 4 middle-intermediate On-line 100

Llei 10/2010, d’Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública valenciana On-line 75

Llei orgànica de Protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) On-line 50

Actuació policial davant situacions de conflicte 
(mediació i negociació) On-line 110

Pirateria intel·lectual, patents i marques On-line 110

Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques On-line 100
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Sistema operativo Windows 7 avanzado On-line 50

Aplicaciones informáticas de tratamiento de 
textos On-line 30

Aplicaciones informáticas de hoja de calculo On-line 50

Ingles nivel 2 Elementary On-line 100

Ingles nivel 4 Middle-intermediate On-line 100

Valencino: nivel medio On-line 75

Valenciano: lenguage administrativo On-line 50

Introducción a la lengua de signos española 
-ISE- nivel avanzado On-line 50

Ley 10/2010 de ordenación y gestión de la 
función publica valenciana On-line 75

Actualización legislativa en materia de régimen 
local: Ley de racionalización y sostenibilidad On-line 100

Contratación en el sector público On-line 75

MF0234_3: Gestión económica y presupuestaria 
en las administraciones públicas On-line 150

Régimen jurídico de las administraciones 
públicas y procedimiento administrativo común On-line 100

MF0236_3: Relaciones con las administraciones 
públicas On-line 120

Introducción al sistema de prestaciones de la 
Seguridad Social On-line 50

Ley orgánica de protección de datos de carácter 
personal (LOPD) On-line 50

La responsabilidad de l@s emplead@s 
públic@s: patrimonial y del personal al servicio 
de la A.P.

On-line 50

Protección, conservación y gestión de espacios 
naturales On-line 100

Open Office On-line 150

MF0233_2: Ofimática On-line 190

UF0320: Aplicaciones informáticas de 
tratamiento de textos On-line 30

UF0321: Aplicaciones informáticas de hoja de 
calculo On-line 50

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de 
datos relacionales On-line 50

Informática e internet nivel medio On-line 50

MF0408_3 Gestión de la prevención de riesgos 
laborales On-line 150

MF0409_3 Prevención de los riesgos derivados 
de las condiciones de seguridad On-line 180

UF0323: Aplicaciones informáticas para 
presentaciones graficas de información On-line 30

MF0412_3: Prevención de riesgos ergonómicos 
y psicosociales On-line 120

Emergencias y primeros auxilios On-line 60

Prevención de riesgos psicosociales (mobbing-
burnout) On-line 50

Sistema operativo Windows 7 avanzado On-line 50

Iniciación al uso de Android On-line 50

Diseño y evaluación de las políticas públicas On-line 100

Introducción a la contabilidad financiera y al 
análisis de balances On-line 100

Valenciano: grado superior On-line 100

Como hablar en público Presencial 24

Policía judicial de tráfico: especialista en 
drogas On-line 100

Sistema operatiu Windows 7 avançat On-line 50

Aplicacions informàtiques de tractament de 
textos On-line 30

Aplicacions informàtiques de full de càlcul On-line 50

Anglés nivell 2 Elementary On-line 100

Anglés nivell 4 Middle-intermediate On-line 100

Valencià: nivell mitjà On-line 75

Valencià: llenguatge administratiu On-line 50

Introducció a la llengua de signes espanyola 
-ISE- nivell avançat On-line 50

Llei 10/2010, d’Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública valenciana On-line 75

Actualització legislativa en matèria de règim 
local: Llei de racionalització i sostenibilitat On-line 100

Contractació en el sector públic On-line 75

MF0234_3: Gestió econòmica i pressupostaria 
en les administracions públiques On-line 150

Règim jurídic de les administracions públiques 
i Procediment administratiu comú On-line 100

MF0236_3: Relacions amb les administracions 
públiques On-line 120

Introducció al sistema de prestacions de la 
Seguretat Social On-line 50

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) On-line 50

La responsabilitat dels empleats i empleades 
públiques: patrimonial i del personal al servei 
de l’A.P.

On-line 50

Protecció, conservació i gestió d’espais 
naturals On-line 100

Open Office On-line 150

MF0233_2: Ofimàtica On-line 190

UF0320: Aplicacions informàtiques de 
tractament de textos On-line 30

UF0321: Aplicadores informàtiques de full de 
càlcul On-line 50

UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de 
dades relacionals On-line 50

Informàtica i internet nivell mitjà On-line 50

MF0408_3 Gestió de la prevenció de riscos 
laborals On-line 150

MF0409_3 Prevenció dels riscos derivats de les 
condicions de seguretat On-line 180

UF0323: Aplicacions informàtiques per a 
presentacions gràfiques d’informació On-line 30

MF0412_3: Prevenció de riscos ergonòmics i 
psicosocials On-line 120

Emergències i primers auxilis On-line 60

Prevenció de riscos psicosocials (mobbing-
burnout) On-line 50

Sistema operatiu Windows 7 avançat On-line 50

Iniciació a l’ús d’Android On-line 50

Disseny i avaluació de les polítiques públiques On-line 100

Introducció a la comptabilitat financera i a 
l’anàlisi de balanços On-line 100

Valencià: nivell superior On-line 100

Com parlar en públic Presencial 24

Policia judicial de trànsit: especialista en 
drogues On-line 100
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Métodos y técnicas de resolución de conflictos 
(mediación policial) On-line 110

Piratería intelectual, patentes y marcas On-line 110

Falsificación de documentos públicos, 
documentos de identidad y permisos de 
conducir

On-line 110

Actuaciones de las policías locales en delitos 
contra la seguridad vial On-line 110

Promoción de la salud e intervención con la 
comunidad On-line 120

Cuidados de enfermería en salud infantil On-line 120

Actualización en cuidados para auxiliares de 
enfermería (TCAE) On-line 120

Habilidades en inteligencia emocional para 
profesionales de la salud On-line 120

Ingles nivel 2 Elementary On-line 100

Open Office On-line 150

La ejecución civil en la nueva oficina judicial On-line 50

Atención al cliente: Iris V.6 atención al cliente; 
productos; atención al cliente oficinas On-line 60

MF0233_2: Ofimática On-line 190

Ley orgánica de protección de datos de carácter 
personal (LOPD) On-line 50

Información y atención al ciudadano y 
administración electrónica On-line 80

Emergencias y primeros auxilios On-line 60

Iris admisión y tramitación 6.0 On-line 21

Cursos plan de formación justicia 2017 Modalidad Horas

Cicerone básico Presencial/on line 100

Cicerone plus II Presencial/on line 50

Cicerone plus II Presencial/on line 50

Manual de organización de la oficina judicial y 
de la oficina fiscal Presencial/on line 20

Manual de organización de la oficina judicial y 
de la oficina fiscal Presencial/on line 20

Manual de organización de la oficina judicial y 
de la oficina fiscal Presencial/on line 20

Cursos IVAP – DGJ   2015 Modalidad Horas

Procesos especiales e incidentes en la LEC Presencial/on line 20

La mediación en el sistema procesal penal Presencial/on line 20

Fortuny Presencial/on line 15

Aplicaciones informáticas de gestión de la 
oficina judicial Presencial/on line 15

Formacion inicial en materia civil y penal Presencial/on line 15

Tramitación procesal e instrucción penal; 
especial referencia a la reforma del Código 
Penal operada por la L.O. 5/2010

Presencial/on line 20

Medidas de agilización, reforma procesal: 
ejecución penal y social Presencial/on line 15

Derecho concursal Presencial/on line 15

Medidas de agilización, proceso contencioso-
administrativo. Novedades urbanísticas Presencial/on line 15

La justicia de paz Presencial/on line 20

El proceso civil y penal y sus especialidades en 
materia de violencia de género Presencial/on line 20

Procesos de discapacidad y división de 
patrimonios Presencial/on line 15

Jurisdicción voluntaria Presencial/on line 15

Mètodes i tècniques de resolució de conflictes 
(mediació policial) On-line 110

Pirateria intel·lectual, patents i marques On-line 110

Falsificació de documents públics, 
documents d’identitat i permisos de 
conduir

On-line 110

Actuacions de les policies locals en delictes 
contra la seguretat vial On-line 110

Promoció de la salut i intervenció amb la 
comunitat On-line 120

Cures d’infermeria en salut infantil On-line 120

Actualització en cures per a auxiliars 
d’infermeria (TCAE) On-line 120

Habilitats en intel·ligència emocional per a 
professionals de la salut On-line 120

Anglés nivell 2 Elementary On-line 100

Open Office On-line 150

L’execució civil en la nova oficina judicial On-line 50

Atenció al client: Iris V.6 atenció al client; 
productes; atenció al client oficines On-line 60

MF0233_2: Ofimàtica On-line 190

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) On-line 50

Informació i atenció al ciutadà i administració 
electrònica On-line 80

Emergències i primers auxilis On-line 60

Iris admissió i tramitació 6.0 On-line 21

Cursos pla de formació Justícia 2017 Modalitat Hores

Cicerone bàsic Presencial/En línia 100

Cicerone plus II Presencial/En línia 50

Cicerone plus II Presencial/En línia 50

Manual d’organització de l’oficina judicial i de 
l’oficina fiscal Presencial/En línia 20

Manual d’organització de l’oficina judicial i de 
l’oficina fiscal Presencial/En línia 20

Manual d’organització de l’oficina judicial i de 
l’oficina fiscal Presencial/En línia 20

Cursos IVAP – DGJ  2015 Modalitat Hores

Processos especials i incidents en la LEC Presencial/En línia 20

La mediació en el sistema processal penal Presencial/En línia 20

Fortuny Presencial/En línia 15

Aplicacions informàtiques de Gestió de 
l’oficina judicial Presencial/En línia 15

Formació inicial en matèria civil i penal Presencial/En línia 15

Tramitació processal i instrucció penal; 
especial referència a la reforma del Codi Penal 
operada per la L.O. 5/2010

Presencial/En línia 20

Mesures d’agilització, reforma processal: 
execució penal i social Presencial/En línia 15

Dret concursal Presencial/En línia 15

Mesures d’agilització, procés contenciós 
administratiu. Novetats urbanístiques Presencial/En línia 15

La justícia de pau Presencial/En línia 20

El procés civil i penal i les especialitats en 
matèria de violència de gènere Presencial/En línia 20

Processos de discapacitat i divisió de 
patrimonis Presencial/En línia 15

Jurisdicció voluntària Presencial/En línia 15
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Cicerone monográfico creación de
 documentos Presencial/on line 15

La protección social del personal de la 
Administración de  justicia Presencial/on line 20

Los procesos de ejecución en la LEC. 
Especialidades procesales Presencial/on line 20

Ejecución penal: aspectos teóricos y prácticos Presencial/on line 20

El proceso civil: aspectos teóricos y sus 
especialidades Presencial/on line 15

Ejecución civil Presencial/on line 15

Ley de protección de datos Presencial/on line 15

Procedimiento monitorio y cambiario Presencial/on line 20

La orden de protección: medidas de protección a 
las víctimas. Recursos asistenciales. Presencial/on line 20

Cursos CSIF 2015 Modalidad Horas

Iniciación al protocolo oficial e institucional 
(on line) On line 50

Gestión económica y presupuestaria Presencial/on line 30

Falsificación documental Presencial/on line 15

Expresión oral y comunicación Presencial/on line 20

El recurso contencioso administrativo: la Ley 
29/98 Presencial/on line 30

El Estatuto básico del empleado público Presencial/on line 30

La responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas (on line) On line 50

Legislación penitenciaria (on line) On line 60

Word avanzado Presencial/on line 30

Excel avanzado Presencial/on line 30

Presentaciones en Power Point Presencial/on line 30

Sistema operativo Linux Presencial/on line 30

Diseño e informatización de documentos 
administrativos Presencial/on line 30

Photoshop Presencial/on line 30

Internet y correo electrónico Presencial/on line 30

Open Office, la alternativa libre a Microsoft 
Office Presencial/on line 30

Open Office, la alternativa libre a Microsoft 
Office Presencial/on line 30

Open Office (on line) On line 60

Informes en word (on line) On line 40

Informes en word (on line) On line 40

Presentaciones en Power Point (on line) On line 45

La Administración Pública en internet y la firma 
digital (on line) On line 40

Salud laboral y prevención de riesgos laborales 
para empleados públicos Presencial/on line 30

Salud laboral y prevención de riesgos laborales 
para empleados públicos Presencial/on line 30

Ansiedad, estrés y emociones en el trabajo Presencial/on line 30

Gestión de recursos humanos Presencial/on line 30

Dirección y participación en reuniones de 
trabajo Presencial/on line 10

Gestión eficaz del tiempo (on line) On line 40

Habilidades de liderazgo (on line) On line 60

Instituciones de la Unión Europea (on line) On line 50

Medio ambiente y sostenibilidad (on line) On line 50

Cicerone monogràfic sobre creació de 
documents Presencial/En línia 15

La protecció social del personal de 
l’Administració de Justícia Presencial/En línia 20

Els processos d’execució en la LEC. 
Especialitats processals Presencial/En línia 20

Execució penal: aspectes teòrics i pràctics Presencial/En línia 20

El procés civil: aspectes teòrics i les seues 
especialitats Presencial/En línia 15

Execució civil Presencial/En línia 15

Llei de protecció de dades Presencial/En línia 15

Procediment monitori i canviari Presencial/En línia 20

L’ordre de protecció: mesures de protecció a 
les víctimes. Recursos assistencials. Presencial/En línia 20

Cursos CSIF 2015 Modalitat Hores

Iniciació al protocol oficial i institucional (En 
línia) En línia 50

Gestió econòmica i pressupostaria Presencial/En línia 30

Falsificació documental Presencial/En línia 15

Expressió oral i comunicació Presencial/En línia 20

El recurs contenciós administratiu: la Llei 
29/98 Presencial/En línia 30

L’Estatut bàsic de l’empleat públic Presencial/En línia 30

La responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques (En línia) En línia 50

Legislació penitenciaria (En línia) En línia 60

Word avançat Presencial/En línia 30

Excel avançat Presencial/En línia 30

Presentacions en Power Point Presencial/En línia 30

Sistema operatiu Linux Presencial/En línia 30

Disseny i informatització de documents 
administratius Presencial/En línia 30

Photoshop Presencial/En línia 30

Internet i correu electrònic Presencial/En línia 30

Open Office, l’alternativa lliure a Microsoft 
Office Presencial/En línia 30

Open Office, l’alternativa lliure a Microsoft 
Office Presencial/En línia 30

Open Office (En línia) En línia 60

Informes en word (En línia) En línia 40

Informes en word (En línia) En línia 40

Presentacions en Power Point (En línia) En línia 45

L’Administració Pública en internet i la 
signatura digital (En línia) En línia 40

Salut laboral i prevenció de riscos laborals per 
a empleats públics Presencial/En línia 30

Salut laboral i prevenció de riscos laborals per 
a empleats públics Presencial/En línia 30

Ansietat, estrés i emocions en el treball Presencial/En línia 30

Gestió de recursos humans Presencial/En línia 30

Direcció i participació en reunions de
 treball Presencial/En línia 10

Gestió eficaç del temps (En línia) En línia 40

Habilitats de lideratge (En línia) En línia 60

Institucions de la Unió Europea (En línia) En línia 50

Medi ambient i sostenibilitat (En línia) En línia 50
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Redes sociales: ocio e instrumento laboral Presencial/on line 30

Redes sociales: ocio e instrumento laboral Presencial/on line 30

Mejora de la productividad y eficiencia en la 
Administración Pública Presencial/on line 30

Mejora de la productividad y eficiencia en la 
Administración Pública Presencial/on line 30

Defensa personal Presencial/on line 20

Gestión de recursos humanos en las AA.PP. (on 
line) On line 60

Gestión de recursos humanos en las AA.PP.  (on 
line) On line 60

Sensibilización en igualdad de oportunidades 
(on line) On line 80

Conducción profesional y accidentalidad laboral 
vial Presencial/on line 30

Socorrismo y primeros auxilios (on line) On line 60

El derecho de extranjería en España (on line) On line 60

Actuación policial ante la violencia de género 
(on line) On line 40

Punto neutro judicial. Acceso a bases de datos 
externas. Usos, derechos y obligaciones. (on line) On line 50

Punto neutro judicial. Acceso a bases de datos 
externas. Usos, derechos y obligaciones. (on line) On line 50

English level 1 Presencial/on line 70

English level 2 Presencial/on line 70

English level 3 Presencial/on line 70

English level 4 Presencial/on line 70

English level 5 Presencial/on line 70

English level 6 Presencial/on line 70

English level 7 Presencial/on line 70

English level 8 Presencial/on line 70

English level 9 Presencial/on line 70

English level 10 Presencial/on line 70

Capacitación de jefes de servicio Presencial/on line 30

Capacitación de jefes de servicios en 
instituciones penitenciarias (on line) On line 60

Capacitación de educadores en instituciones 
penitenciarias (on line) On line 60

Gestión de quejas y reclamaciones (on line) On line 80

Gestión de quejas y reclamaciones (on line) On line 80

Excel 2010 (on line) On line 50

Excel 2010 (on line) On line 50

Access 2010 (on line) On line 50

Access 2010 (on line) On line 50

Verificación policial de documentos (on line) On line 50

La reforma del Código Penal (on line) On line 50

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico 
(on line) On line 60

Gestión interior de centros On line 20

Bandas latinas en prisión Presencial/on line 20

Protocolos y procedimientos generales en 
enfermería Presencial/on line 30

English level -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10- (on line) On line 70

Archivo y gestión de documentación (on line) On line 50

La nueva oficina judicial. Operadores jurídicos 
(on line) On line 40

Xarxes socials: oci i instrument laboral Presencial/En línia 30

Xarxes socials: oci i instrument laboral Presencial/En línia 30

Millora de la productivitat i eficiència en 
l’Administració Pública Presencial/En línia 30

Millora de la productivitat i eficiència en 
l’Administració Pública Presencial/En línia 30

Defensa personal Presencial/En línia 20

Gestió de recursos humans en les AA.PP. (En 
línia) En línia 60

Gestió de recursos humans en les AA.PP.  (En 
línia) En línia 60

Sensibilització en igualtat d’oportunitats (En 
línia) En línia 80

Conducció professional i accidentalitat laboral 
vial Presencial/En línia 30

Socorrisme i primers auxilis (En línia) En línia 60

El Dret d'estrangeria en Espanya (En línia) En línia 60

Actuació policial davant la violència de gènere 
(En línia) En línia 40

Punt neutre judicial. Accés a bases de dades 
externes. Usos, drets i obligacions (En línia) En línia 50

Punt neutre judicial. Accés a bases de dades 
externs. Usos, drets i obligacions (En línia) En línia 50

English level 1 Presencial/En línia 70

English level 2 Presencial/En línia 70

English level 3 Presencial/En línia 70

English level 4 Presencial/En línia 70

English level 5 Presencial/En línia 70

English level 6 Presencial/En línia 70

English level 7 Presencial/En línia 70

English level 8 Presencial/En línia 70

English level 9 Presencial/En línia 70

English level 10 Presencial/En línia 70

Capacitació de caps de servei Presencial/En línia 30

Capacitació de caps de servei en institucions 
penitenciàries (En línia) En línia 60

Capacitació d’educadors en institucions 
penitenciàries (En línia) En línia 60

Gestió de queixes i reclamacions (En línia) En línia 80

Gestió de queixes i reclamacions (En línia) En línia 80

Excel 2010 (En línia) En línia 50

Excel 2010 (En línia) En línia 50

Access 2010 (En línia) En línia 50

Access 2010 (En línia) En línia 50

Verificació policial de documents (En línia) En línia 50

La reforma del Codi Penal (En línia) En línia 50

Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic (En 
línia) En línia 60

Gestió interior de centres En línia 20

Bandes llatines en presó Presencial/En línia 20

Protocols i procediments generals en 
infermeria Presencial/En línia 30

English level -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10- (En línia) En línia 70

Arxiu i gestió de documentació (En línia) En línia 50

La nova oficina judicial. Operadors jurídics 
(En línia) En línia 40
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Admisión, información y documentación clínica 
para el personal de la función administrativa 
(on line)

On line 250

Admisión, información y documentación clínica 
para el personal de la función administrativa 
(on line)

On line 250

Coaching (on line) On line 40

Coaching (on line) On line 40

El celador en quirófano (on line) On line 180

El celador en quirófano (on line) On line 180

Auxiliares de enfermería y cuidadores en 
centros de servicios sociales (on line) On line 40

Creación de blogs (on line) On line 40

Community manager (on line) On line 40

Ley orgánica de protección de datos (on line) On line 60

Admissió, informació i documentació clínica 
per al personal de la funció administrativa (En 
línia)

En línia 250

Admissió, informació i documentació clínica 
per al personal de la funció administrativa (En 
línia)

En línia 250

Coaching (En línia) En línia 40

Coaching (En línia) En línia 40

El zelador en quiròfan (En línia) En línia 180

El zelador en quiròfan (En línia) En línia 180

Auxiliars d’infermeria i cuidadors en centres de 
serveis socials (En línia) En línia 40

Creació de blogs (En línia) En línia 40

Community manager (En línia) En línia 40

Llei orgànica de protecció de dades (En línia) En línia 60
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