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Volem agrair l’ajuda dels representants sindicals que ens 
van visitar: Acció Jove-CCOO, Solidaritat Obrera, CGT i COS.
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Tots i totes tenim drets també a l’àmbit del treball, 
un àmbit que ben aviat ens serà proper. Amb aquest 
taller hem volgut conéixer quins són els nostres 
drets   i quines alternatives tenim per a defensar-los.  

Què vol dir tenir dret a no ser discriminat/da? Em 
poden acomiadar per participar a una vaga? Quants 
contractes laborals em poden fer? No sé si podré 
defensar-me tot sol/a, qui em podria ajudar? 

Hem intentat respondre entre tots i totes a aquestes 
preguntes que ens neguitegen i ens fan pensar. El 
resultat, aquí el teniu! Que no et prenguin el pèl! 
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Benvinguts/des al taller

Quina feinada!
coneix els teus

drets laborals

DRET A LA DIGNITAT 

dret a la intimitat

dret a subsidi d’atur...

dret a vaga dret a la integritat
dret a vacances remunerades

dret a organitzar-te 
col.lectivament

dret a la remuneració 
puntual

dret a l’ocupació efectiva

dret a la baixa 

remunerada



NOSI
L’entrevista

PREGUNTES QUE SI ET PODEN FER

PERÒ LES RESPOSTES   LES DECIDEIXES TU

PREGUNTES QUE NO ET PODEN FER

• Sobre les teves motivacions

• Sobre els teus interessos

• Sobre la teva experiència laboral prèvia

• Sobre la teva orientació sexual

• Sobre les teves creences religioses

• Sobre la teva intimitat

• Sobre els teus orígens o els de la teva família



EL CONTRACTE...

Un contracte és l’acord  
entre treballador/a i empresari/a

Recorda mirar a quina categoria 
professional.  
Després mira’t el conveni col·lectiu  
al que pertanys.  
En el conveni trobaràs els teus drets 
mínims que s’han de respectar! 

Guarda sempre el contracte!!  
És la base de la teva defensa  
i on es recullen les condicions  
de la teva feina!

Mira bé el salari que se t’assigna,  
les pagues que tens i la temporalitat  
del contracte...  
i periòdicament mira la teva vida laboral  
per confirmar la teva cotització!



consells bàsics

1
Guarda el contracte  

i les nòmines! 2
Organitza’t col·lectivament! 
És tot molt més fàcil si no 

estàs sol o sola.

5
Coneix el conveni col·lectiu 

del teu ram.

4
Protegeix-te!  

Coneix i exigeix les mesures 
de seguretat i higiene.

6
Sempre deixa constància  

de les teves relacions laborals.  
Si detectes irregularitats,  

troba la manera de deixar constància  
de les mateixes.

3
Desconfia de les ofertes  

de treball enlluernadores.  
Comprova sempre qui et contracta  

i sigues legal!

7
Els autònoms/es  

també s’organitzen col·lectivament 
per defensar-se.  

Si et fas autònom/a,  
fes-ho perquè vols i no perquè 

t’obliguen.



recorda!

SINDicatels sindicats

recorda!
Pots recòrrer als sindicats 
per a fer consultes, però 
també a unir-te com a 
membre. 
Els que nosaltres coneixem 
són:
• CGT Barcelonès Nord
• Acció Jove- CCOO
• COS
• Solidaridad Obrera

Un sindicat és una associació formada per a la defensa dels 
interessos econòmics i socials dels seus membres. Exis-
teixen sindicats generals o de classe i sindicats sectorials 
(ex. sindicats per al sector del taxi, sindicats de professorat, 
sindicats d’estudiants, etc).

A moltes empreses existeix, a més, el comitè d’empresa que 
és l’òrgan de representació dels treballadors en aquesta 
empresa. En aquest òrgan participen els delegats/des sindi-
cals. Si entres a treballar a una empresa, busca’l!


