
RESUM MEMÒRIA PLA DE FORMACIÓ SINDICAL 2009

CONCLUSIONS DEL PLA DEL 2009

— La participació general de delegats i delegades ha estat del  2O% respecte del 
total de delegats i delegades de la CONC, la qual cosa significa que estem en 
un nivell de participació força alt.

Hem de treballar amb el repte d’incrementar cada any un percentatge d’alumnat nou que 
mai no ha fet formació sindical (al voltant del  10%), perquè amb això faríem un salt 
qualitatiu molt important.
Cal  establir  fórmules  que  ens  permetin  analitzar  en  profunditat  les  dades  i  treballar 
aquesta  qüestió  conjuntament  des  de  l’Escola  de  Formació  Sindical  i  les  diverses 
organitzacions, i per això és fonamental tenir, a l’apartat “Eines” de l’Integra, les dades 
dels alumnes que realitzen la formació sindical perquè així podríem creuar les dades que 
ens permetessin adreçar- nos directament a aquestes persones que no han participat mai 
en la formació.

— Les dones han participat en un percentatge pròxim al 49% (48,76%), amb 
la qual cosa continuem estant molt per sobre de la mitjana de dones afiliades. Això 
vol dir que hem de continuar treballant en aquesta línia, aprofundir a proporcionar 
eines que incrementin la participació de les dones en la formació i  reforçar els 
cursos de plans d’igualtat i de gènere.

— Una cosa semblant succeeix amb el nivell d’afiliació de l’alumnat, que se situa en 
el 84,01%, molt per sobre de la mitjana del total  de la CONC (58,40%), però 
encara hi ha aquest 16% restant de marge de millora.



— La formació sindical de persones amb responsabilitats en les diferents estructures 
(el que anomenem quadres) ha suposat el 18,79% del total de la formació 
realitzada, amb un increment del 4,20% sobre el Pla del 2008.

Hem  de  continuar  insistint  en  la  necessitat  que  els  òrgans  de  direcció  federatius  i 
territorials realitzin una formació de manera permanent i cíclica en el temps (almenys una 
acció formativa a l’any).

— La participació de les diferents estructures ha baixat respecte del Pla del 
2008  un  16,3%,  principalment  de  les  organitzacions  més  potents  com  FSC, 
Indústria i FITEQA. En canvi, COMFIA ha pujat més d’un 6%.

Creiem que la quantitat d’expedients de regulació d’ocupació i la crisi a tots els sectors 
també ens ha passat factura a l’hora de programar cursos de formació sindical.

— Hi  ha  hagut  378 alumnes,  que  representen  un percentatge  del  7,20% de 
baixes no assumibles sobre el total. Són aquelles que no hem pogut justificar de 
cap manera, perquè excedeixen del percentatge permès de no-finalització. Si ho 
comparem amb el 8,2% del Pla del 2008, hem millorat en aquest aspecte. Això 
suposa una ineficiència que hem de mirar de corregir de cara al Pla del 2010, per 
aprofitar més bé els recursos disponibles.

Hem d’aprofundir en el treball de seguiment dels cursos i buscar fórmules de valoració de 
la formació sindical, de manera que les persones que s’han apuntat a un curs i que no hi 
assisteixin sense cap justificació perdin la preferència a l’hora de realitzar cursos nous.

— Una  dada  molt  positiva  és  la  participació  de  delegats  i  delegades 
immigrants  en  els  cursos,  ja  que  hi  han  participat  112  persones,  que 
representen el 2,69% del total.

L’Escola de Formació Sindical  i  la Secretaria d’Immigració hem d’adoptar mesures que 
facin arribar a tots els delegats i delegades la importància de la formació sindical, fet per 
al qual haurem de disposar de l’ajuda de les unions i les federacions.

— Un fet que cal destacar són els cursos que hem realitzat a càrrec del pressupost de 
l’1%, que ens ha permès fer accions formatives que no podíem incloure a 
cap altre pla de formació. Aquesta via l’hem de potenciar cada vegada més com 
a complement de la resta de vies de finançament que tenim al nostre abast.

— El  primer  semestre  del  2009  es  va  realitzar una  acció  formativa  per  als 
responsables de formació sindical de les federacions i unions per reforçar el 
vincle de l’organització amb la formació sindical.
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TREBALL DE L’EQUIP PEDAGÒGIC

Com sabeu, des de fa dos anys, l’Escola va canviar l’estructura de coordinació i va posar 
un  coordinador  pedagògic  per  dinamitzar  les  tasques  i  les  diferents  funcions  que 
desenvolupa l’equip de formadors i formadores.

Podem dir que això ens ha permès fer un salt qualitatiu important a l’activitat de l’Escola. 
Les activitats portades a terme durant aquest Pla han estat:

• Millora dels continguts de la formació sindical en els temes següents: 

o Igualtat de gènere.
o Diversitat d’origen.
o Potenciació de l’afiliació.
o Reforçament de la representativitat: eleccions sindicals.
o Adaptació al període de mobilitzacions i foment de la participació a la vaga del 
29-S.

• Formació de formadors de l’equip docent: 

o Formació adreçada a la impartició de cursos: gestió de la
diversitat i plans d’igualtat.
o Formació individual en funció de les necessitats i prioritats: universitats, ISTAS, 
etc.
o Curs per millorar els recursos informàtics.

• Trobades  de  l’equip  docent  amb  diferents  responsables  per  tractar  temes 
d’actualitat i interès sindical:

o Joan Coscubiela: un relat sindical per explicar la crisi econòmica.
o Juan Manuel Tapia: criteris de negociació col·lectiva 2009. 
o Cristina Faciaben: anàlisi de la situació socioeconòmica a Catalunya.
o Xesús González: polítiques organitzatives en el nou mandat sindical.
o Joan  Pérez  Bernabé:  experiències  entorn  dels  ERO  en  el  sector  de  les 
comunicacions.
o Loly  Fernández:  estratègies  de  salut  laboral  2007-2012.  o Simón  Rosado: 
estratègies d’acció sindical i projectes de la Secretaria
o Aurora Huerga: prioritats i projectes de la Secretaria.
o Maria Marín: eines per treballar sindicalment la temporalitat en la contractació, 
empreses de serveis integrals i subcontractació.
o Alfons Labrador: la diversitat en el sindicat, trets demogràfics i  ocupacionals, 
valors i participació de l’afiliació a CCOO de Catalunya.
o José Cachinero: TLC i ITSS.

• Trobades  de  l’equip  docent  amb  el  Gabinet  Higia:  intercanvi  d’experiències  i 
actualització de coneixements en matèria de salut laboral (una trobada mensual de 
mitjana).

• Participació de l’equip docent al projecte “Quadres”. 
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• Assistència i participació a l’Escola d’Estiu de la Unió Comarcal del Vallès Occidental.

• Assistència i participació a l’Escola d’Estiu de la Unió Intercomarcal de les Terres de 
Lleida.

• Participació en la recollida de signatures de la ILP “Televisió sense fronteres”.

• Implementació de canvis de funcionament intern de l’equip docent a partir de la 
nova figura de la coordinació docent (tardor 2009):

o Creació de comissions docents de treball.
o Creació de grups d’especialització.
o Creació  d’un  pont  permanent  amb  el  Gabinet  Higia  per  treballar  temes 
pedagògics de contingut de salut laboral.
o Espai  de  socialització  docent  per  intercanviar  experiències,  coneixements  i 
recursos pedagògics entre l’equip docent.
o Establiment d’un pla semestral de capacitació dels formadors i formadores per 
preparar-se per a la impartició de nous cursos.
o Establiment de nous mecanismes per a la revisió i actualització de manuals.
o Elaboració de guies del formador o formadora per a tots els cursos.

• Millora del catàleg de l’oferta formativa, incidint en els itineraris formatius.

• Assistència a les trobades de negociadors i negociadores.

• Assistència a les sessions del CERES per a assessors i assessores. 

• Participació en els projectes de formació sindical de l’àmbit confederal estatal. 

• Participació de l’equip docent com a grup de debat en l’elaboració del llibre Ètica i 
valors del sindicalisme.

• Participació al projecte “Eurotrainers” de la CES. 

• Col·laboració en el disseny i posada en marxa del web de l’Escola.

• Jornada sobre els comptes anuals de l’empresa Roca per a la Federació d’Indústria 
a Praga (República Txeca).
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COL·LABORACIÓ AMB UNIVERSITATS

— En  aquest  Pla  hem  continuat  realitzant  cursos  de  formació  amb  diferents 
universitats (UAB, UPF, UB, etc.) mitjançant els acords de col·laboració que hi tenim 
i així hem programat diferents cursos:

— Dret de la Seguretat Social
— Plans d’igualtat 1 i 2 
— Violència de gènere 
— Tècniques de comunicació en mitjans audiovisuals

— Aquesta col·laboració ens ha permès participar en jornades de formació realitzades 
a diferents universitats.

— També col·laborem activament en la realització de pràctiques de l’alumnat de les 
diferents universitats que cursen estudis de dret del treball o relacions laborals.

FORMACIÓ SINDICAL REALITZADA PER LES ORGANITZACIONS

Aquest és un apartat nou a la memòria que el  que pretén és evidenciar les diferents 
iniciatives que es porten a terme en el conjunt de l’organització amb dos objectius:

— Que quedin  reflectides  perquè es vegi  el  treball  realitzat  per  les  persones 
responsables de formació sindical.
— Que aquestes iniciatives puguin servir d’exemple a altres organitzacions.

De moment fem esment de les que ens han arribat i com que aquest és un apartat nou, 
esperem que a la memòria del Pla del 2010 en puguin ser moltes més.

Federació de Sanitat

Tallers

A  la  Federació  de  Sanitat  vam començar  una  nova  experiència  formativa  anomenada 
Tallers sindicals. Són seccions de 4 hores i 30 minuts sobre temes específics.

La  metodologia  ha  consistit  en  una  presentació  del  tema que  s’havia  de  tractar  i  la 
resolució de casos pràctics.

Reforcem sobretot la participació per poder donar a les delegades i delegats les eines que 
els serveixin per solucionar els problemes i dubtes que tenen dia a dia en els seus llocs de 
treball.

El  personal  docent  sindicalista  de  la  Federació  o  bé  dels  territoris  ho  és 
desinteressadament, simplement per la satisfacció de compartir experiències amb la resta 
de delegats i delegades.
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Vam començar pel taller Calendari laboral, ja que és una de les demandes que més fan 
a les consultes d’assessorament de la Federació.

El  resultat  va ser molt  satisfactori,  per això estem molt  animats a fer més tallers  de 
diferents temes.

El que s’ha fet:

Taller: 

Calendari laboral

• 4 tallers a Barcelona
• 4 tallers a Tarragona
• 2 tallers a Girona
• 1 taller al Maresme

Taller: 

Com fer un bloc 

• 2 tallers a Barcelona

El que volem fer:

Tenim previst fer els tallers següents:

Taller de nòmines/quitança 
Taller de documents 
Taller: Parlar en públic 
Taller: Qüestionari ISTAS psicosocial

També tenim demandes de delegades per tornar a fer el  taller Calendari laboral  i el 
taller Com fer un bloc.

Federació COMFIA

S’han  realitzat  diferents  cursos  de  formació  amb  formadors  de  la  mateixa  Federació 
dirigits a delegats i delegades que fa poc temps que són al sindicat.

Al Curs de qualitat i atenció als delegats i delegades van participar 117 alumnes entre 
els anys 2009 i 2010.

Hem de destacar que aquest curs es complementa amb el Curs bàsic de formació sindical 
que fem des de l’Escola i les sessions d’acollida als nous delegats i delegades que es fan 
periòdicament a la Federació.

Pel que fa als cursos d’igualtat d’oportunitats, hi han participat 108 alumnes en el període 
2009-2010.
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