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A partir de l'experiència d'anys anteriors, per al període 2011-2012 des de la Secretaria 
de Formació s'han programat els següents Cursos de Formació Sindical, incorporant 
nous cursos als quals en etapes precedents ja es van realitzar. 

Les Federacions Territorials, Sectorials, Sindicats i Seccions Sindicals podran sol·licitar-
los, en funció d'un mínim de participants i de la disponibilitat dels formadors, 
efectuant-se en els àmbits i territoris propis o més propers. 

El llistat queda obert a altres cursos que més endavant especificarem, així mateix, a la 
formació pròpia segons les necessitats dels ens que ho requereixin. 

 

 Nom del Curs 

  Curs introductori i bàsic del delegat sindical de la CGT 
  Prevenció Riscos Laborals 50 h. 
  Contracció, Nòmines i Liquidacions 
  Negociació Col·lectiva i Acció Sindical 
  Sistema Públic de Pensions 
  Novetats de la nova Reforma de les Pensions 
  Novetats de la nova Reforma de la Negociació Col·lectiva 
  Novetats de la nova Reforma Laboral 
  Novetats de la nova Reforma dels Expedientes de Regulació d’Ocupació 
  Tècniques de Comunicació 
  Tècniques de Negociació 
  Comptabilitat: 
  Nocions bàsiques 
  Gestió de Ents Organitzatius 
  Introducció de Balanços d’empreses 
  Expedients de Regulació d’Ocupació, anàlisi i coneixement de les Empreses 
  Que és la CGT. Estatuts i organització 
  Organització i funcionament dels Comicis de la CGT 
  Senyals de identitat e Historia de la CGT 
  Ofimàtica Bàsica:   
  Texts i documents (Word) 
  Full de càlcul i taules (Excel) 
  Gestió bases de dades (Access) 
  Presentacions (PowerPoint) 
  Internet: correu electrònic i navegació 
  Creació de pàgines Web Sindicals 
  Publicació amb WordPress 
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  Introducció a les Xarxes socials com eina sindical 
  Bàsic de Comunicació i relació amb els Mitjans de Comunicació 
  Formació en Perspectiva de gènere 
  Formació de Formadors/es de la CGT 

 

 

Adjuntem formulari per realitzar la petició de cursos. 

 
 
 
 
Pepe Berlanga García 
Secretaria de Formación 
C.G.T. de Catalunya 

Barcelona, 6 de octubre de 2011 


