
CONEIXES ELS TEUS DRETS LABORALS?
Proposta formativa de coneixement de drets laborals 

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

Informació sobre els drets laborals bàsics per 
a persones estrangeres

DUR ADA
L’activitat té una durada 
aproximada de 2 hores

A QUI  S’ADREÇ A
Persones estrangeres 

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)

 

Aquesta sessió informativa vol donar a conèixer els drets laborals bàsics de les 
persones estrangeres per afavorir la seva inserció laboral i social, ja que l’àmbit 
laboral i el paper socialitzador dels centres de treball és fonamental en la promo-
ció de l’autonomia personal de les persones immigrades i la igualtat en el seu 
accés a un treball digne i a la promoció professional en el si del seu centre de 
treball. 

En aquest sentit, els continguts d’aquesta proposta formativa s’adeqüen als 
objectius previstos en la Llei d’acollida, de les persones immigrades i de les retor-
nades a Catalunya, aprovada al juliol del 2010, i preveu informació sobre els drets 
laborals bàsics recollits en l’Estatut dels treballadors, en concret tot allò relacionat 
amb el contracte de treball (contingut, tipus de contracte...), el salari  (la nòmina, 
les pagues extraordinàries...), la cotització a la Seguretat Social (per què serveix, a 
quins drets dóna lloc...), la jornada de treball, festes i permisos, l’acomiadament, la 
quitança i la liquidació, la prevenció i la salut laboral, la igualtat i la no discrimina-
ció (legislació, gestió de la diversitat a l’empresa...), la formació ocupacional i la 
formació continua, entre d’altres aspectes. 

També es recull informació bàsica sobre les organitzacions sindicals (què són, com 
participar-hi, les eleccions sindicals...), informació sobre els serveis d’ocupació i 
recomanacions bàsiques sobre com accedir i mantenir la feina (confecció de currí-
culums, cartes de presentació...)

Es repartirà una guia multilingüe i altra informació d’interès.
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