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A/A Seccions Sindicals 
 Sindicats 
 Federacions Territorials 
 Federacions Sectorials 
 
Per aquest any 2010 la Secretaria de Formació us proposa un programa de formació 
sindical basat en l’experiència dels anys anteriors i que està a disposició de tots els ens 
de la CGT de Catalunya. El llistat està obert a altres cursos i a formació específica segons 
les necessitats dels diversos ens. 
 
La realització del curs estarà en funció d’un mínim de participants i de la disponibilitat dels 
formadors.  
 
Us adjuntem un formulari per realitzar la petició de material didàctic, formadors i/o aules. 
 
Francisco Martín. 
Secretaria de Formació. 
Comitè Confederal. Secretariat Permanent.  
 
Barcelona, 22 de març de 2010. 
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FORMACIÓ SINDICAL 

 
 
Ens:  
Persona i telèfon de contacte:  
Data i lloc previst de realització:  
Alumnes previstos:  
 
Petició de material didàctic, formadors i/o aules per el curs de: 
 

 
 
 
Enviar per fax o correu electrònic a la Secretaria de Formació: 
 
Fax: 933107110  
correu electrònic: formacio@cgtcatalunya.cat 

Nom del curs  Material Formador Aules 
Curs bàsic del delegat sindical de la CGT    

Prevenció Riscos Laborals 50h    

Inspecció de Treball i delictes contra els treballadors    

Contracció, nòmines i liquidacions    

Llei d’igualtat i aplicació a les empreses    

Llei d’estrangeria i immigració    

Comunicació amb els mitjans    

Que és la CGT. Estatuts i organització    

Ofimàtica Bàsica: texts (word)    

Ofimàtica Bàsica: full de càlcul (excel)    

Creació de pàgines web sindicals    

Internet: correu electrònic i navegació    

Mètodes i temps    

Contracció i precarietat    


