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DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
FORMACIÓ II 

 
 
 
A la darrera nota us informàvem de la reunió de la Comissió de Formació del Departament 
on CCOO fem el seguiment del Pla de Formació. 
 
CCOO, a més dels cursos que vam sol·licitar per al personal de l’ICASS, també hem 
demanat cursos específics  per als diferents col·lectius professionals de DGAIA i DGACC, 
com per exemple “ Atenció i prestació de serveis al públic”, “Prestació de serveis i qualitat 
de la comunicació amb l'usuari”, “Queixes i reclamacions”, “Eines de gestió de conflictes i 
negociació”... atenent  a les diferents peticions que, els treballadors/es, ens feu arribar.   
 
CCOO us recomanem que feu un seguiment de la vostra sol·licitud un cop lliurada, ja sigui 
dins el termini, o fora (en aquest cas si el curs encara no s’ha iniciat). 
 
Per últim, recordar-vos que la Comissió de Seguiment de Acord de Formació de la Mesa 
General està a punt d’aprovar un document en el qual es fa una interpretació de com 
s’han de compensar les 40 hores de formació, quan aquestes s’han de fer fora de l’horari, 
també sobre la formació on-line, etc. Un cop aprovat us n’informarem, així com quan 
també sigui d’aplicació al personal laboral. 
 
Per a més informació sobre aquest document o per a qualsevol consulta sobre els cursos, 
inscripcions, admissions del pla de  formació del Departament us podeu  posar en 
contacte amb els vostres delegats/des de CCOO a la Comissió de Formació als correus: 
janeas@ccoo.cat,  mjgomez@ccoo.cat 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !! 
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