La tasca del
Servei Lingüístic
Actuem en:

Dinamització
Correcció i traducció
Formació

Papers
sindicals

Dossiers
sindicals

Llengua
i gènere

Comunicació
en català
Altres recursos

Remeneu la nostra web: hi trobareu molts altres recursos d’interès, com ara:
Majúscules i minúscules
Cuines obreres. 9 receptaris
Novel·les de lectura fàcil. 4 títols
La Teranyina. 9 números
Tots els materials (dossiers, guies, plantilles, reculls terminològics…) es poden consultar a la web del Servei
Lingüístic, des d’on també us els podeu descarregar. www.ccoo.cat/sl

La tasca del

Al Twitter publiquem informació clau i resolem dubtes freqüents de la llengua catalana. Segueix @slccoo

Papers
sindicals

Dossiers
sindicals

Més de 100 plantilles sindicals
de tots els àmbits (salut laboral, eleccions
sindicals, igualtat…), descarregables i
adaptables.

Dossier d’eleccions sindicals: per saber
què són les eleccions sindicals i les seves fases,
així com el plus que ofereix ser representant de
CCOO. 31 plantilles descarregables

És l’eina imprescindible per garantir que
la documentació sindical tingui una bona

Dossier de salut laboral: per aprofundir en

qualitat lingüística
i s’ajusti a la normativa.

Les diferents plantilles es troben agrupades
segons el tema de què tracten per facilitar-ne
la cerca:
• Assemblea
• Contractes
• Convenis
• Eleccions sindicals: el procés electoral
• Eleccions sindicals: el mandat dels
representants
• Manifestació
• Reunió
• Salut laboral
• Seccions sindicals
• Vaga
• Exemples de documents diversos

les tasques del delegat o delegada de prevenció
i dels comitès de seguretat i salut. 21 plantilles
descarregables

Dossier d’acció sindical: per exercir l’acció
sindical com a delegat o delegada (dret de reunió
i assemblea, de negociació col·lectiva, de vaga,
de manifestació…). 29 plantilles descarregables
Dossier d’igualtat: per donar suport
a la tasca dels responsables sindicals d’igualtat. 27 plantilles descarregables
Dossier de seccions sindicals:

per facilitar la funció clau de les agrupacions
d’afiliats i afiliades a CCOO dins l’empresa.
24 plantilles descarregables

Llengua i
gènere

Comunicació
en català

El Servei Lingüístic ha elaborat:

En matèria de comunicació, teniu a la vostra disposició guies per expressar-vos davant la premsa
tant oralment com de manera escrita, així com
per fer anar el vostre compte sindical a Twitter.

Dues guies de llenguatge no sexista amb
consells clars i precisos per evitar que la
llengua reprodueixi les discriminacions de la
vida quotidiana i avançar, així, en la defensa de
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones,
especialment en la negociació col·lectiva.
• Llenguatge no sexista, guia d’ús (versió
reduïda)
• Guia de bones pràctiques per a l’ús d’un
llenguatge no sexista en la negociació
col·lectiva (versió extensa)
Dos reculls de termes que afecten les dones i
el món laboral, ordenats, sistematitzats i definits des d’una perspectiva sindical i feminista
per facilitar la tasca del sindicat en la negociació col·lectiva i la formació i l’acció sindicals
des del punt de vista lingüístic i terminològic.
• Recull terminològic Dones i món sindical.
74 termes
• Vocabulari Dones i món del treball.
35 termes

• Guia sindical per a intervencions orals en
llengua catalana en els mitjans audiovisuals
• Guia sindical de redacció de notícies
• Consells per a ciberactivistes de CCOO de
Catalunya
• Vocabulari 2.0
Relacionat amb la comunicació, el Servei Lingüístic organitza tallers, l’objectiu dels quals és la
millora de la comunicació externa dels delegats i
delegades tenint en compte que aquesta comunicació és un element d’adaptació del sindicat al
seu entorn i possibilita el màxim suport al treball
sindical. Alguns dels tallers organitzats són:

• “Intervencions orals en llengua catalana als
mitjans de comunicació”
• “Comunicació persuasiva: com redactar
missatges que generin resposta”
• “Redacció de convocatòries per
WhatsApp i per correu electrònic”
• “Pim, pam, decla!”

Altres recursos
Remeneu la nostra web: hi trobareu molts altres recursos d’interès, com ara:
Majúscules i minúscules
Cuines obreres. 9 receptaris
Novel·les de lectura fàcil. 4 títols
La Teranyina. 9 números
Tots els materials (dossiers, guies, plantilles, reculls terminològics…) es poden consultar a la web del Servei
Lingüístic, des d’on també us els podeu descarregar. www.ccoo.cat/sl
Al Twitter publiquem informació clau i resolem dubtes freqüents de la llengua catalana. Segueix @slccoo
Poseu-vos en contacte amb nosaltres i plantegeu-nos qualsevol suggeriment, col·laboració, petició o
consulta: al Servei Lingüístic estem a la vostra disposició i us atendrem amb molt de gust.

Servei central

Terres de Lleida

Comarques gironines

Via Laietana, 16,
5a planta
08003 Barcelona
Tel.: 93 481 29 20
sl@ccoo.cat

C. Enric Granados, 5
25006 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
sl-lleida@ccoo.cat

C. Miquel Blay, 1,
5a planta
17001 Girona
Tel.: 972 21 73 03
sl-girona@ccoo.cat

Amb el suport de:
www.ccoo.cat/sl

@slccoo

Av. República
d’Argentina, s/n
17800 Olot
Tel.: 972 26 00 94
sl-girona@ccoo.cat

