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El Grup de Treball de Formació del D
Pesca, Alimentació i Medi Natural
participació de les treballadores i els treballadors del departament 
procés d’ elaboració i execució dels
 
El Grup de Treball de Formació té com a tas
detecció de necessitats formatives
formatives corresponents, fer el seguiment del 
Criteris Generals de selecció als cursos
 
El proper dia 9 de juliol tindrà lloc la reunió d
l’ordre del dia següent: 

1. Lectura i aprovació, si s’esc
2. Memòria de les activitats realitzades el 1r semestre
3. Fons de Formació Continua
4. Torn obert de paraules

 
Us proposem que si teniu alguna proposta, suggeriment, comentari,
sobre aquest tema ens els fe
electrònic següent: davidbonet@sindicat.ccoo.cat
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
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Grup de Treball de Formació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Medi Natural té com finalitat principal garantir la 

les treballadores i els treballadors del departament 
procés d’ elaboració i execució dels Plans de Formació.  

ormació té com a tasques principals particip
detecció de necessitats formatives per poder proposar les activitats 

, fer el seguiment del Pla, (Sol·licituds, 
enerals de selecció als cursos...), l’execució econòmica del 

de juliol tindrà lloc la reunió d’aquest Grup de Treball 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Memòria de les activitats realitzades el 1r semestre. 
Fons de Formació Continua (FFC): situació i estat d’execució
Torn obert de paraules. 

Us proposem que si teniu alguna proposta, suggeriment, comentari,
ens els feu arribar abans del proper 9 de juliol al correu 
davidbonet@sindicat.ccoo.cat 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
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Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
 – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
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www.twitter.com/ccoogeneralitat 

GRUP DE FORMACIÓ AL DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 

ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL  

epartament d’Agricultura, Ramaderia, 
té com finalitat principal garantir la 

les treballadores i els treballadors del departament durant el 

participar en la 
activitats 

ol·licituds, Inscripcions, 
execució econòmica del Pla, etc. 

’aquest Grup de Treball amb 

u, de l’acta de la sessió anterior. 

d’execució. 

Us proposem que si teniu alguna proposta, suggeriment, comentari, queixa, 
bans del proper 9 de juliol al correu 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


