
PRESENTACIÓ

 tractament de la legionel·losi
compliment normatiu sobre les responsabilitats que tenim en matèria d'igualtat, prevenció de
l'assetjament i protecció del menor

 Davant l’aparició de noves directrius en l’àmbit de:

Comptem amb l’experiència i coneixement de dues empreses del sector, ANTICIMEX i BONET
CONSULTING,  que ens parlaran de les normatives d’aplicació als centres, acompanyada d’una proposta
de servei per aquelles escoles que estiguin cercant professionals de referència.

DESTINATARIS

Adreçat a personal d’Administració i Titularitats d’escoles

PROGRAMA DE LA SESSIÓ

Tot i que aquesta sessió informativa és gratuïta, és imprescindible fer la inscripció a través de L'ENLLAÇ 
 https://forms.gle/UjA9oaZtEEfW397F9

El mateix dia de la sessió rebreu per correu electrònic l’enllaç d’accés 

CALENDARI
1 de desembre de 2022

HORARI
11.15h a 13.00h 

MODALITAT
Webinar (Virtual)

WEBINAR gratuït

escolacristiana.org
      Carrer dels Àngels 18, 6è. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org | 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

ACTUALITZACIÓ DE NORMATIVES:
LEGIONEL·LOSI
IGUALTAT
PROTECCIÓ DEL MENOR

INSCRIPCIÓ

W2233

11:15 a 11:30h: Presentació de la sessió
 

11:30 a 12:15h: Canvi normatiu Legionel·losi (exposició i preguntes). A càrrec de:

Jordi Tapias Oller. Director Tècnic d’Anticimex Espanya especialitzat en Desinfecció Ambiental i Qualitat de
l'Aire Interior durant més de 30 anys. Desenvolupador de 5 patents relacionades amb higiene ambiental.
Benjamin Beltran Bennasar. Gerent Tècnic referent en CAI d’Anticimex. Auditor expert i formador, amb 20
anys d'experiència, en matèria de Qualitat de l'Aire en interiors. President de l’Associació Valenciana
d'Empreses de Qualitat de l'Aire en Interiors i col·laborador en diversos grups de treball del CTN171 (Qualitat
d'ambients interiors) de UNE.

 
12:15 a 13:00h: Compliment normatiu en matèria d'igualtat, prevenció de l'assetjament i protecció del
menor (exposició i preguntes). A càrrec de:

 
Abel Bonet Dolcet. Soci de Bonet Consulting, economista i auditor. Responsable de la pràctica de
Compliance i Responsabilitat Penal Corporativa. Director de programes especialitzats i de formació continua
en Compliance, Responsabilitat Penal de l’empresa i Prevenció del Blanqueig de Capitals. 
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https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es
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