
CONEIXEMENTS LABORALS
Proposta formativa sobre el mòdul B de coneixements laborals

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Mòdul de coneixements laborals previst en la Llei d’acollida de 
persones immigrades i retornades a Catalunya

DUR ADA
L’activitat completa, segons el 
que preveu la normativa de 
referència, té una durada de 15 
hores.
També es pot impartir parcial-
ment, en funció de les necessi-
tats dels ajuntaments

A QUI  S’ADREÇ A
Persones immigrades que 
necessitin tramitar l’informe 
d’integració o l’informe d’arre-
lament social.

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó de projecció

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

El mòdul B de coneixements laborals, previst en la Llei d’acollida de 
Catalunya, se centra en la transmissió d’aquells coneixements que 
permetin que les persones immigrades i retornades puguin fer 
front a un món laboral diferent del país d’origen. Els objectius i con-
tinguts de la formació que s’ofereix estan orientats conforme el 
projecte pedagògic de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciuta-
dania  de la Generalitat de Catalunya, que segueix els continguts 
previstos pel reglament de la Llei.

Pel que fa als continguts, la formació proposada tracta sobre: a) 
Conceptes bàsics de la normativa laboral, b) Normes laborals: drets 
i deures, c) Funcionament del mercat laboral, d) Informació sindi-
cal: representació legal, a�liació i negociació col·lectiva, i d) Mercat 
de treball i recerca d’ocupació: polítiques actives per a l’ocupació.

Amb aquesta formació es vol aconseguir que les persones que hi 
participin tinguin nocions bàsiques de la legislació en l’àmbit 
sociolaboral; entenguin el funcionament del mercat laboral català; 
coneguin els drets i deures bàsics d’una relació laboral; adquireixin 
les capacitats i actitud per adaptar-se al lloc de treball; sàpiguen 
realitzar la recerca de feina més ajustada al seu per�l professional, i 
adquireixin autonomia per cercar i trobar la informació i l’assesso-
rament necessaris en cada situació laboral concreta, entre altres 
coneixements.
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