1. Introducció
En les nostres primeres feines, és habitual que no coneguem les normes, drets i obligacions que ens
envolten.
El món del treball depèn de diferents normatives. A continuació explicarem les que et poden ser útils.

2. On consultem les nostres condicions de treball?
Si volem conèixer:
- Els tipus de contractacions que existeixen
- Els tipus de jornades laborals (hores de treball a la setmana)
- Les vacances i permisos laborals

Ho podrem consultar a l’estatut dels treballadors

L’estatut dels treballadors indica aquestes, i altres condicions mínimes, que s’han de garantir en
qualsevol feina o professió.

Si volem saber les condicions de treball que tindrem a la nostra professió, com ara bé:
- El nostre calendari laboral
- Informació sobre les hores extraordinàries

Ho podrem consultar als convenis col•lectius

Els convenis col•lectius, mostren doncs, les condicions de treball pactades entre empreses i
treballadors.
Existeixen per tant:
Representants dels treballadors → SINDICATS
Representants de les empreses → PATRONALS

3. El contracte
Què és?
És l’acord on apareixen els drets i obligacions de l’empresa i el treballador
En aquest document sabrem aspectes com:
- La identitat de l’empresa que ens contracta
- El tipus de treball que desenvoluparem
- Horaris de treball
- Salari
- Duració del contracte
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4. Tipus de contractes habituals
Segons la duració del contracte:

Segons jornada laboral:

5. Què és el salari net i salari brut?
Salari net: quantitat de diners que nosaltres cobrem per la nostra feina.
Salari brut: és el salari que cobrem, més els impostos que paga l’empresa pel nostre treball.
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Orientació Acadèmica per a Joves
Links JovesCategoria de Links Joves: Borses de Treball
Drets laborals
Informació general

Documents
Secció "Guies Orientació Laboral" de la biblioteca de documents [1]

Enllaços
Secció "Informació general" de Links Joves [2]
Secció "Drets laborals" de Links Joves [3]
Secció "Borses de Treball" de Links Joves [4]

Mapa Jove
Secció "Orientació Acadèmica per a Joves" del Mapa Jove [5]
Etiquetes: salari [6]
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Links:
[1] http://barcelonesjove.net/biblioteca/Guies Orientació Laboral
[2] http://barcelonesjove.net/links/2235/Informació general
[3] http://barcelonesjove.net/links/2275/Drets laborals
[4] http://barcelonesjove.net/links/2244/Borses de Treball
[5] http://barcelonesjove.net/mapajove/2749/Orientació Acadèmica per a Joves
[6] http://barcelonesjove.net/tags/salari
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