
                                                                  

OFERTA DE FORMACIÓ SINDICAL. PLA TRANSVERSAL  2018 
 
L’oferta formativa de l’Escola de Formació Sindical, per complir l’objectiu d’arribar a 
totes les persones vinculades a l’organització, ha de ser plural, diversa i, sobretot, 
útil, i ha d’intentar cobrir totes les necessitats que aquesta demani.  
 
L’oferta de cursos específics dirigits a delegats i delegades de personal, membres 
de comitès d’empresa i dirigents sindicals que tenim és la següent: 
 

OFERTA DE FORMACIÓ SINDICAL. PLA TRANSVERSAL  2018 
 
Oferta formativa del gener del 2019 al novembre del 

2019 
Hores 

 
Delegats de prevenció  30 

 
Habilitats de comunicació  30 

 
Tècniques de negociació  30 

 
Nòmines i seguretat social I 30 

 
Contractació  20 

 
Plans d’igualtat  

 
20 

 
Marc legal de les relacions laborals  30 

 
Funcions del representant legal dels treballadors  24 

 
Gestió de la prevenció de riscos laborals a l’empresa  30 

 
Ergonomía i higiene postural  30 

 
Estratègies personals per el control de l’estrès, 
burnout i altres riscos psicosocials  

30 

 
Responsable sindical d’igualtat  15 

 
L’àmbit juridic de la negociació col·lectiva  30 

 
 
 
 
 
 
 



 
La formació sindical és un dret per a l’afiliació i per als representants dels 
treballadors i treballadores que concorren en les candidatures de CCOO, alhora que 
és un dret i un deure de totes les persones que tenen alguna responsabilitat en les 
estructures del nostre sindicat.  
 
L’Escola de Formació Sindical és l’eina de què s’ha dotat Comissions Obreres per 
dissenyar, planificar i impartir la formació amb contingut sindical. Està adreçada a 
totes les persones vinculades a la nostra organització, des d’aquelles que s’hi 
acaben d’incorporar fins a les que han d’assumir responsabilitats en els organismes 
de direcció.  
 
L’escola compta amb un equip especialitzat, aules, materials propis i altres recursos 
pedagògics que garanteixen una oferta formativa integral, diversificada i de 
qualitat, entesa com a reflexió per a l’acció, elaborada des del principi d’aprendre a 
aprendre per potenciar la capacitat d’iniciativa per enfrontar-se als nostres 
problemes quotidians.  
 
La formació sindical de CCOO de Catalunya parteix de les necessitats i els 
diagnòstics de les diferents estructures del nostre sindicat, amb l’objectiu que a 
través de la formació puguem adaptar i reactualitzar permanentment els nostres 
coneixements i habilitats amb la màxima garantia i efectivitat, en una societat en 
transformació constant.  
 
AULES  
 
L’Escola de Formació Sindical disposa d’aules totalment equipades a la seu de 
CCOO de Via Laietana, que reuneixen les condicions necessàries per desenvolupar 
cursos de formació amb un bon nivell de qualitat. 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSCRIPCIÓ  
 
Per inscriure’t als cursos t’has de posar en contacte amb la persona responsable de 
formació sindical del teu territori o de la teva federació, i, en el cas dels sindicats de 
branca constituïts als territoris, amb el mateix sindicat comarcal o intercomarcal.  
Per a qualsevol dubte que no puguis resoldre en els àmbits esmentats, estem a la 
teva disposició a la:  
 
Secretaria d’Organització i Comunicació  
Escola de Formació Sindical (Via Laietana, 16, 5a planta) 
 
CCOO de Catalunya  
Tel.: 93 481 29 10  
Fax. 93 481 29 22  
Correu electrònic: formacio@ccoo.cat  
www.ccoo.cat/formaciosindical                          

                             

http://www.ccoo.cat/formaciosindical

