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ITINERARI FORMATIU PER DELEGATS SINDICALITINERARI FORMATIU PER DELEGATS SINDICALITINERARI FORMATIU PER DELEGATS SINDICALITINERARI FORMATIU PER DELEGATS SINDICALSSSS    

    
En CCOO entenem En CCOO entenem En CCOO entenem En CCOO entenem la formació com un valor i, per tant, és per a nosaltres una prioritat la la formació com un valor i, per tant, és per a nosaltres una prioritat la la formació com un valor i, per tant, és per a nosaltres una prioritat la la formació com un valor i, per tant, és per a nosaltres una prioritat la 
fffformació dels nostres delegats/desormació dels nostres delegats/desormació dels nostres delegats/desormació dels nostres delegats/des sindicals. L'itinerari formatiu es compon de dos nivells,  sindicals. L'itinerari formatiu es compon de dos nivells,  sindicals. L'itinerari formatiu es compon de dos nivells,  sindicals. L'itinerari formatiu es compon de dos nivells, 
amb els quamb els quamb els quamb els quals dotem als nostres delegats/deals dotem als nostres delegats/deals dotem als nostres delegats/deals dotem als nostres delegats/des de les eines bàsiques per a poder s de les eines bàsiques per a poder s de les eines bàsiques per a poder s de les eines bàsiques per a poder 
desenvolupdesenvolupdesenvolupdesenvolupar ar ar ar l’activitatl’activitatl’activitatl’activitat sindical en el seu centre de treball. Aquests dos nivells es  sindical en el seu centre de treball. Aquests dos nivells es  sindical en el seu centre de treball. Aquests dos nivells es  sindical en el seu centre de treball. Aquests dos nivells es 
distribueixendistribueixendistribueixendistribueixen en accions formatives de 5 hores cadascuna  en accions formatives de 5 hores cadascuna  en accions formatives de 5 hores cadascuna  en accions formatives de 5 hores cadascuna d’ellesd’ellesd’ellesd’elles, de 09:00 a 14:00h., de 09:00 a 14:00h., de 09:00 a 14:00h., de 09:00 a 14:00h.    
    

    
    
        
Sol.licita informació i inscripcions aSol.licita informació i inscripcions aSol.licita informació i inscripcions aSol.licita informació i inscripcions a::::  
    

                      
            
                                                                                    ESCOLA SINDICAL MARCOS PERALTAESCOLA SINDICAL MARCOS PERALTAESCOLA SINDICAL MARCOS PERALTAESCOLA SINDICAL MARCOS PERALTA    
                                                                                    CCOO CCOO CCOO CCOO ---- Illes Balears Illes Balears Illes Balears Illes Balears    
                                                                                    c/ Francesc de Borja Moll, 3c/ Francesc de Borja Moll, 3c/ Francesc de Borja Moll, 3c/ Francesc de Borja Moll, 3     Palma Palma Palma Palma            
                                                                                    Tf. 971 Tf. 971 Tf. 971 Tf. 971 ––––    722234722234722234722234    
                                                                                    escola@ib.ccoo.esescola@ib.ccoo.esescola@ib.ccoo.esescola@ib.ccoo.es    
                                                                                    www.ib.ccoo.eswww.ib.ccoo.eswww.ib.ccoo.eswww.ib.ccoo.es    

REPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS/EREPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS/EREPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS/EREPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS/ES S S S     
MAIGMAIGMAIGMAIG/JUNY /JUNY /JUNY /JUNY 2011201120112011    

ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ SINDICAL SINDICAL SINDICAL SINDICAL    
Dijous, Dijous, Dijous, Dijous, 12121212 d d d de maige maige maige maig de 2011 de 2011 de 2011 de 2011    

EL DELEGATEL DELEGATEL DELEGATEL DELEGAT////DA ADA ADA ADA A CCOO CCOO CCOO CCOO    
Dimecres, 22 de juny de 2011Dimecres, 22 de juny de 2011Dimecres, 22 de juny de 2011Dimecres, 22 de juny de 2011    

 
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ I I I I    

DijousDijousDijousDijous, 16 de juny de 2011, 16 de juny de 2011, 16 de juny de 2011, 16 de juny de 2011    

    FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ PROFE PROFE PROFE PROFESSSSSIONAL PSIONAL PSIONAL PSIONAL PER A L’OCUPACIÓER A L’OCUPACIÓER A L’OCUPACIÓER A L’OCUPACIÓ    
Dimarts, 7 de juny de  2011Dimarts, 7 de juny de  2011Dimarts, 7 de juny de  2011Dimarts, 7 de juny de  2011    

 

CONTRACONTRACONTRACONTRACTACIÓCTACIÓCTACIÓCTACIÓ    
Dimarts, 24 de maig de  2011Dimarts, 24 de maig de  2011Dimarts, 24 de maig de  2011Dimarts, 24 de maig de  2011    

SALUTSALUTSALUTSALUT LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL    
Divendres, Divendres, Divendres, Divendres, 27272727 d d d de maige maige maige maig de 2011 de 2011 de 2011 de 2011    

SALARI I NÒSALARI I NÒSALARI I NÒSALARI I NÒMINA IMINA IMINA IMINA I    
    

CONCILIACIÓ I PLANS D’ IGUALTATCONCILIACIÓ I PLANS D’ IGUALTATCONCILIACIÓ I PLANS D’ IGUALTATCONCILIACIÓ I PLANS D’ IGUALTAT    
Dimecres, 15 de juny dDimecres, 15 de juny dDimecres, 15 de juny dDimecres, 15 de juny de 2011e 2011e 2011e 2011    

    

Mesures de conciliació contingudes en la llei 
3/2007  

 

Enfocar la salut laboral com una eina de l’acció 
sindical a  l’empresa. 

 

Entendre el valor jurídic i sindical del rebut de 
salari. 

 

Concretar pautes de actuació, a desenvolupar 
per  delegats/des, en els centres de treball. 

 

CCCConèixer els principis i valors de CCOO, així com 
els drets del delegat/da i les seves  funcions.    
 

SSSSituar la comunicació a la societat i en el 
sindicat. 

 

Drets dels representants dels treballadors/es en 
formació contínua. 

Conèixer els acords de formació contínua 

Conèixer els aspectes generals sobre 
contractació i els drets dels delegats/des amb 

aquesta matèria. 


