AdministraciÃ³

CONTRACTES, NòMINES I SEGURETAT SOCIAL - NIVELL II
(AVANçAT)
Descripció
OBJECTIUS DEL CURS

Aquest curs ha estat dissenyat especialment per a persones que tinguin funcions de responsabilitat dins del departament laboral, i que vulguin
aprofundir, des de totes les perspectives, en matèries com: el salari, la modificació, la suspensió i l'extinció de contracte, les cotitzacions a la
seguretat social, les principals prestacions, etc. Al curs s'abordaran totes aquestes temàtiques tant des del punt de vista general com des de l'anàlisi
de situacions i casos menys habituals.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a totes aquelles persones amb responsabilitat dins el departament laboral de la seva empresa. Per accedir a aquest curs és
important posseir coneixements previs del tema.

Programa
RETRIBUCIÓ DEL TREBALL

El salari, i la seva determinació. Estructura salarial del conveni. Modalitats retributives.

TEMPS DE TREBALL

Jornada. Calendari i horari laboral. Treball nocturn. Treball a torns. Hores extres. Permisos i llicències.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Suspensió del contracte de treball. Excedències. Descansos. Vacances. Modificació substancial de les condicions de treball.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

Mutu acord. Dimissió del/de la treballador./a Causes vàlidament consignades al contracte. Expiració del temps. Incapacitat o jubilació. Acomiadament
disciplinari. Acomiadament improcedent. Acomiadament objectiu.

PRINCIPALS PRESTACIONS

Atur. Incapacitat temporal. Invalidesa. Jubilació. Viduïtat.

RÈGIMS ESPECIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Enumeració dels principals règims especials de la seguretat social. Els/les treballadors/es autònoms/es.

Professorat
IRENE GARANGOU

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona. Actualment, presta els seus serveis professionals en un despatx d'advocats de reconegut prestigi,
desenvolupant tasques d'assessorament en Dret laboral i Seguretat Social.

Metodologia
Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Professorat amb àmplia experiència docent

Dates/horaris
Inici: 28 de febrer

Durada: 30 h

Grup de vespres: 12 dijous de 19:30 a 22:00

Lloc
A les nostres aules del C/Sèquia, 11 - 2a planta - 17001 Girona

