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CCOO vol informar i orientar als futurs
treballadors i treballadores sobre els drets

socials i laborals de diferents famílies
professionals, les negociacions i millores en la
negociació col·lectiva i l’accés a les borses de

treball i a la funció pública de les diferents
administracions i sectors.

Orienta't

Informa't

Contacte: perspectivaprofessional@ccoo.cat
Més informació: bit.ly/FP-PerspectivaProfessional
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Orientació acadèmica i professional
Descripció:

Informació i orientació sobre la Formació Professional i els Ensenyaments de Règim Especial.
Accés a la docència a l’FP.

A qui va adreçada?

Docents d'FP i Ensenyaments de Règim Especial.
Ponents: Professionals d'FP de la Federació d'Educació de CCOO.

Durada:  De 60 a 90 minuts.

Orientació acadèmica i professional

Descripció:

Informació i orientació sobre la Formació Professional i els Ensenyaments de Règim Especial.
Accés a la docència a l’FP.

A qui va adreçada?

Professorat, tutors, coordinadors, alumnat 2n cicle de l'ESO, Batxillerat, Escoles d’adults (GES,

PAGM, PAGS), PFI, i famílies.

Ponents: Professionals de la Federació d’Educació de CCOO d’FP.

Durada:  De 60 a 90 minuts.



Descripció:

Requisits, documentació, ajudes i informació necessària per treballar a la Unió Europea .

A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de postobligatoris.

Ponents: Professionals del sector del CITE de CCOO Catalunya
Durada: De 60 a 90 minuts

Sector de la Dependència 

Descripció:

Introducció de la historieta a l’aula com a eina pedagògica i mitjà de comunicació
aplicable a diferents matèries: història, ciència, tecnologia, socials. El llenguatge de la
historieta.

Situació professional del sector, panorama nacional i internacional.
A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de la Família Professional Arts Gràfiques, Imatge i So,

Ensenyaments artístics, i secundària i batxillerats d’arts i humanitats.

Ponents: Professionals i col·laboradors de CCOOMICS.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Descripció:

Informació sobre el Pacte Nacional per la Indústria, amb les propostes de formació i millores
del teixit productiu.

A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de famílies professionals industrials. 

Ponents: Professionals de CCOO de Catalunya participants en les comissions del PNI.
Durada: De 60 a 90 minuts.

Pacte Nacional per la Indústria: propostes de
formació i millores del teixit productiu 

Imatge personal i caracterització a la
televisió

Situació i futur de l’audiovisual a Catalunya

Parlem de feina: introducció al mercat de treball i
negociació col·lectiva

Integració Social: accés a la funció pública i a les
borses de treball

Educació Infantil: accés a la funció pública i a
les borses de treball 

Sector del Lleure i el conveni col·lectiu

Descripció:

Funcionament del mercat de treball i concepte de plusvàlua, regulació del món del treball,
què és un sindicat, quitança, acomiadaments procedents i improcedents, atur i garantia
juvenil.
A qui va adreçada?

Alumnat de totes les famílies professionals, PFI i Batxillerats.

Ponents: Acció Jove-Joves CCOO.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Sector TIC Tecnologies de la  Informació i la
Comunicació i el conveni col·lectiu 

Descripció:

Negociació i novetats del XVII Conveni TIC publicat al BOE el 2018 i signat per CCOO i altres
sindicats que millora l’anterior conveni TIC del 2009.

A qui va adreçada? 

Professorat i/o alumnat de la Família Professional d’Informàtica i Comunicacions i FOL. 

Ponents: Professionals negociadors de la Federació de Serveis TIC de CCOO.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Descripció:

Situació, negociacions i futur del sector i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de
Catalunya. Llibre blanc de l’audiovisual i pacte nacional de l’audiovisual de Catalunya, propostes
de millora, situació laboral del sector i accés i oportunitats.

A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de la Família Professional d’Imatge i SO, FOL, Comunicació Gràfica i
Audiovisual i Teatre. 

Ponents: Professionals del sector audiovisual de la Federació de Serveis a la Ciutadania del sector
dels mitjans de comunicació.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Descripció:

Importància dels professionals de caracterització en el món de l’espectacle, situació del sector,
reivindicacions i millores laborals.

A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de la Família Professional d’Imatge Personal i FOL.

Ponents: Professionals del sector de caracterització de la Federació de Serveis a la Ciutadania i
del sector dels mitjans de comunicació.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Descripció:

CCOO és impulsora i promotora del Conveni del Lleure de Catalunya, el  1r del sector en tot
l’Estat. 
Explicarem les característiques del III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i
Sociocultural de Catalunya, el procés de negociació col·lectiva del IV Conveni de Catalunya i del
Conveni Estatal.
A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de la Família Professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat:
1. CFGS Animació Sociocultural i Turística
2. CFGS Educació Infantil (suport a escoles bressol, educador/a programes d’oci)
Ponents: Professionals negociadors de la Federació d’Educació sector del Lleure de CCOO
Durada: De 60 a 90 minuts

Descripció:

Requisits, funcionament i accés a les borses i a la funció pública d’Integració Social en les
properes convocatòries de les diferents Administracions.

A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de la CFGS Integració Social i FOL.

Ponents: Professionals del sector de la Federació d’Educació sectors Laborals de CCOO 

Durada: De 60 a 90 minuts.

Descripció:

Requisits, funcionament i accés a les borses i a la funció pública de Bressol en les properes
convocatòries de les diferents administracions.

A qui va adreçada? 

Professorat i/o alumnat de la CFGS Educació Infantil i FOL.

Ponents: Professionals del sector de la Federació d’Educació sectors Municipals i Laborals de
CCOO.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Què cal per anar a treballar a l’estranger? 

Auxiliars d’Infermeria: accés a la funció pública i a
les borses de treball

Descripció:

Requisits, funcionament i accés a les borses i a la funció pública de l’Institut Català de Salut.
A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de la Família Professional Sanitat CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria i
FOL.

Ponents: Professionals de la Federació de Sanitat de CCOO.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Descripció:

Situació actual del sector de la dependència, millores i reivindicacions laborals i convenis
sectorials col·lectius del sector de la discapacitat, geriatria, infants joves i famílies en risc
d’exclusió social, atenció domiciliaria i treballadors/es del 3r sector.
A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de la Família Professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat
CFGM Atenció a persones en situació de dependència, GFS TIS
Ponents: Professionals del sector de les Federacions de Sanitat, Serveis a la Ciutadania o
Educació
Durada: De 60 a 90 minuts.

Descripció:

En el 2016 s'inicia el projecte de col·laboració entre les escoles d'Art Pau Gargallo i Llotja i
CCOO de Catalunya per la realització de les pràctiques d’alumnat de còmic. El resultat
d’aquesta primera col·laboració va ser l'edició del 1r número de la revista CCOOMICS sobre
còmic social, educatiu i reivindicatiu i l'exposició itinerant ‘Passeu, mireu i gaudiu’. La xarxa
s'ha ampliat a 3 escoles més amb un fil sobre la memòria històrica a més de la temàtica
social: precarietat juvenil, racisme, drets LGTBI, refugiats, feminisme, guerra, mobilitat, sàtira
política, i molt més…

S’explica el projecte, les etapes d’elaboració de la revista, des de la idea a la publicació i les
properes col·laboracions. Possibilitat de sol·licitar l’exposició ‘Passeu, mireu i gaudiu’.

A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat d’FP, secundària i ensenyaments artístics que estiguin interessats en
el projecte o per introduir alguna temàtica social a l’aula.

Ponents: Professionals, col·laboradors i autors/es de CCOOMICS.

Durada: De 60 a 90 minuts.

CCOOMICS: el món vist pels joves 

El còmic com a eina pedagògica, mitjà de
comunicació i sortides professionals

Descripció:

Xerrades sobre la llei LGTBI aprovada a Catalunya, en la qual CCOO ha tingut un paper
molt important. Suposa un gran avenç per aquest col·lectiu per a garantir la llibertat
d'opció sexual i d'identitat de gènere en l'àmbit laboral i educatiu.

Més informació a http://www.ccoo.cat/aspnet/lgtbi.aspx
A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat de la Família Professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat
CFGS Promoció d’Igualtat de gènere, altres cicles formatius,  Ensenyaments Artístics i
Secundària
Ponents: Professionals de l’Àmbit LGTBI de CCOO.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Llei 11/2014 per a garantir els drets LGTBI
i erradicar l’homofòbia

Nou Acord d'FP
Descripció

El curs 18-19 farà 20 anys de la signatura de l'acord d'FP per CCOO i altres sindicats. La situació
actual de canvis normatius i la necessitat d'adaptar els centres a les necessitats del teixit
productiu mitjançant projectes per augmentar l'ocupabilitat dels futurs treballadors i
treballadores fan necessària la revisió i actualització de les condicions laborals dels docents. 

CCOO presentem la proposta d'actualització de l'acord del 99 amb un procés participatiu.

A qui va adreçada?

Equips docents d'FP i Ensenyaments de Règim Especial
Ponents: Delegats/des de la Federació d’Educació de CCOO.

Durada: De 60 a 90 minuts.

Propostes de CCOO de Catalunya per un
model d'FP Dual

Descripció:

Propostes d'un model de formació dual de l'àmbit educatiu, integrador i cohesionador que
faciliti l'exercici del dret de l'emancipació de les persones i alhora millori el model
productiu . 

A qui va adreçada?

Professorat i/o alumnat d'FP.

Ponents: Professionals d'FP de la Federació d'Educació de CCOO.

Durada: 60 minuts.

Contacte: perspectivaprofessional@ccoo.cat
Més informació: bit.ly/FP-PerspectivaProfessional


