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Nous descomptes i actualitzacions per a 
afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya

Octubre de 2020

ENSENYAMENT
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)
Descompte del 10 % en màsters, cursos, graus, idiomes, etc., i en la nova oferta de 
cursos de curta durada, de temes relacionats amb la pandèmia. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038

ETICOP - PSICOTÉCNICOS EN-LÍNEA
Descompte del 46 %. Posa a l’abast una sèrie de serveis de cursos de psicotècnics en 
línia per a les diverses oposicions que l’Estat, la Generalitat de Catalunya i els ens locals 
catalans ofereixen. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3478

ACADEMIA ATLAS (Terrassa)
Descompte del 10 %. Aprenentatge d’idiomes (àrab, anglès, castellà i català) per 
a totes les edats. Reforç escolar amb seguiment. Preparació d’exàmens per obtenir la 
nacionalitat. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3479 

ESTÈTICA
CLÍNICAS LÁSER FUSIÓN (centres a Barcelona i a d’altres ciutats de l’Estat)
El 5 % de descompte en tots els seus serveis d’estètica, bellesa i salut. Depilació amb 
làser de díode i tractaments facials i corporals. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3518

SALUT
CENTRE ÒPTIC DEL BAGES (centres a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet)
Descompte extraordinari per als mesos de novembre i desembre del 50 % en muntures i 
vidres graduats i del 40 % en ulleres de sol.
 Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=719
                                    www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3458 

CLASSES DE IOGA I MEDITACIÓ AMB JULIO CÉSAR GUILLEN (Tarragona)
Descompte del 10 % en les classes a domicili. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=297

FACUA CATALUNYA 
Arran de l’acord signat entre les dues organitzacions, les persones afiliades a CCOO 
que vulguin associar-se a FACUA tenen l’avantatge de no haver de pagar la quota 
complementària d’inscripció, i només han de pagar la quota anual. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3498

CONSUMIDORS

TEATRE
Us recordem els descomptes per a l’afiliació a diversos teatres, els quals podeu 
consultar a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=604
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