
● Posar-te en contacte amb el teu permanent de zona o

directament amb la Federació d’Educació.  Rebràs un

tracte personalitzat.

● Entra al web de CCOO: www.ccoo.cat

● Entra al web de la Federació d’Educació :

www.ccoo.cat/educacio

● Envia un correu electrònic: educacio@ccoo.cat

● Truca al 93 4812842.

●

AFÍLIA’T 

Encara ens faltes TU! 

http://www.ccoo.cat/
http://www.ccoo.cat/educacio
mailto:ensenya@ccoo.cat


 

 

● Perquè CCOO vetlla pels meus interessos com a treballador/a,         

pels meus drets i per la millora de les relacions humanes i            

laborals. 

● Perquè CCOO defensa la representació dels treballadors/es, la        

promoció econòmica, social, laboral, professional i cultural. 

● Perquè sé que junts som més forts. Afiliant-me a CCOO serem           

més i augmentarem la nostra força per a negociar millors salaris           

i  condicions de treball en els convenis col·lectius. 

● Perquè és la meva garantia de protecció per a complir i millorar            

els drets recollits en el conveni col·lectiu, les lleis i els acords            

socials. 

● Perquè davant els problemes laborals tindré la millor assessoria         

laboral i legal. 

● Perquè és la millor garantia per mantenir i millorar la protecció           

social: pensions, subsidi d’atur, els drets per a les persones amb           

dependències, serveis públics,  transports, infraestructures… 

 

Suma-t’hi! 

TU guanyes, tots i totes GUANYEM! 

 
 

 
ASSESORIA SINDICAL PRIMÀRIA I GRATUÏTA 

✔ Tot el que necessito saber sobre el meu conveni, contractes, salari, 

liquidació, horari, salut laboral, formació ... 

✔ A mida: presencial, per telèfon, per correu electrònic… 

GABINET JURÍDIC I TÉCNIC 

✔ Si necessito l’assistència d’un advocat/da i/o economista puc comptar amb 

professionals especialitzats i de gran prestigi: per a presentar denúncies, 

conflictes col·lectius, judicis … 

✔ Gratuït o a preu reduït. 

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

✔ Accés a molts cursos a tota Catalunya, gratuïts i de qualitat. 

✔ Assessoria per a la recerca de feina. 

DEFENSOR DE L’AFILIAT 

✔ Garanteix i tutela els drets de l’afiliat/da de CCOO de Catalunya. 

✔ Dinamitza la millora de la qualitat dels serveis i atenció a l’afiliació. 

NOTÍCIES A LA WEB 

✔ Del meu sector, del món laboral en general 

✔ Publicacions digitals periòdiques 

OPORTUNITATS PER A PROPOSAR I COMPARTIR 

✔ Assemblees, xerrades, taules rodones, cine fòrums, conferències, exposicions 

… 

INFORMACIÓ ACTUALITZADA 

✔ De l’estat de les negociacions i de les novetats del meu sector, amb la 

possibilitat de participació. 

 

 
✔ Assegurances, descomptes en cultura i oci, serveis sanitaris. 


