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FORMACIÓ PER A L’ACCIÓ
 Federació de Sanitat – CCOO de Catalunya

Objectiu general:

Proporcionar instruments a quadres emergents de la Federació de Sanitat per a 
la profundització del coneixement de l’organització CCOO, el desenvolupament de 
l’acció sindical i el reforç de la cultura de la cooperació i el treball en equip.

Objectius específics:

• Reforçar els valors i les senyes d’identitat de CCOO a través de la formació 
i el debat. 

• Reforçar el projecte federatiu,  vinculat al desenvolupament organitzatiu i a 
l’acció sindical i a la negociació col·lectiva en els sectors propis.

Destinataris:

• Quadres sindicals emergents de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya,
que han d’assumir responsabilitats sindicals a curt i mitjà termini al seu centre
de treball i al reforç del treball federatiu

• Es tindran en compte aquells i aquelles sindicalistes que apareixen destacats 
a les memòries d’acció sindical que elabora l’equip de formadors/es de l’EFOSI
a la finalització de cada curs de la Federació. 

Metodologia:

• Les sessions formatives estan adreçades a un màxim de 20 sindicalistes
• Les sessions tindran una dimensió pràctica orientada a l’acció sindical 

quotidiana i a la reflexió general, i reforçaran la formació en valors de 
CCOO. Les sessions fomentaran el debat grupal i interpersonal. 
La participació esdevé un element imprescindible perquè tingui èxit. 

Sessions: 

• 3 sessions de 5 hores (15 hores), estructurades en 3 blocs temàtics, 
com són (Organització, Acció Sindical i Treball cooperatiu) de 9 a 14 hores, 
a la seu de l’Escola de Formació Sindical de CCOO de Catalunya (aula 
Magna – Ronda Sant Pere, 1a planta de Via Laietana,16 de Barcelona).

• Cada sessió inclou la presència de sindicalistes de CCOO, formadors/es de
l’Escola de Formació Sindical i formadors externs, si s’escau.

Continguts:
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08003 – Barcelona
Tel.  934 812 910
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www.ccoo.cat/cultura                                  Afiliada a la confederació europea de sindicats (CES) i a la confederació sindical internacional (CSI)
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1. Projecte Organitzatiu

a. CCOO. Breu història del moviment obrer i del sindicalisme a Catalunya
b. Estatuts de la CS CONC:

i. DEFINICIÓ I NATURALESA DE LA CS DE LA CONC 
ii. PRINCIPIS I SENYES D’IDENTITAT DE LA CS CONC
iii. AFILIACIÓ
iv. MESURES DISCIPLINÀRIES
v. ESTRUCTURA SINDICAL
vi. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I DE REPRESENTACIÓ 
vii. ÒRGANS DE GARANTIA I CONTROL
viii. FINANCES I ADMINISTRACIÓ 

c. Pla Estratègic de CCOO 
d. Estructura Sindical de la Federació de Sanitat
e. Punts febles i punts forts del projecte organitzatiu de la Federació

2. Treball col·laboratiu. La cultura de la cooperació

a. Treball en equip
b. La Negociació en qualsevol grup humà
c. Procés de canvi a les organitzacions
d. Participació, planificació d’objectius i alternatives als problemes
e. Optimització recursos propis 

3. Acció Sindical i bones pràctiques al sectors

a. Acció sindical en un context de crisi i retallades
b. Serveis públics i cohesió social
c. La importància de la representació (EESS) i l’afiliació
d. Exemples de bones pràctiques als sectors sociosanitaris

Calendari 
Data Tema Ponents

27 /01 Projecte Organitzatiu Xesús B. González / JM 
Romero 
Jaume Gabarró

10/02 Acció Sindical i bones 
pràctiques al sectors 

Juan Manuel Tapia
Rosalia Port 

16/02 Treball col·laboratiu. 
La  cultura  de  la 
cooperació en un equip 
de treball

Santi Barreras

Cloenda M.Carme Navarro
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