Seminari web: La desconnexió digital, el dret fonamental de
les persones (tele)treballadores
Directiva i comandaments intermedis
Divulgació, reflexió i debat - Estratègica
Codi: 790112/2020-1

Presentació
Introducció a la nova relació de serveis dels empleats públics, amb especial referència al treball per objectius i el treball a
distància.

Objectius
Familiaritzar els assistents amb els nous conceptes i modalitats de desenvolupament de la feina.
Explicació jurídica i pràctica del dret a la desconnexió.
Consells pràctics per a teletreballar.

Persones destinatàries
Directius, caps de servei, caps de secció i personal de nivell assimilat de la Generalitat de Catalunya.

Programa
1. L'impacte de la crisi de la COVID-19 als serveis dels empleats públics.
2. Noves perspectives i modalitats de desenvolupament de la feina.
3. El treball per objectius enfront del compliment estricte de l'horari.
4. L'equilibri entre connexió i desconnexió.
5. Eines per a fer efectiu el dret de desconnexió.
6. Dubtes i conclusions.

Metodologia
El docent farà una primera part expositiva i els darrers 20 minuts es dedicaran a atendre consultes que els participants podran
realitzar a través del xat.

Professorat
Víctor Almonacid
Secretari general de l'Ajuntament d'Alzira (València) i vicepresident responsable de noves tecnologies del Consell General de
COSITAL; membre de l'equip tècnic de la Comissió de Modernització, Participació Ciutadana i Qualitat i de la Comissió de la
Societat de la Informació i NNTT de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP); vocal d'UDITE (Federació Europea
de Caps Executius de Governs Locals); membre de la RECI (Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents); membre del Grup de
Treball del Comitè Sectorial per al Document, Expedient i Arxius Electrònics de l'Administració General de l'Estat; Medalla de la
Vila l'any 2013; Premi a l'innovador públic l'any 2015 i Premi NovaGob Excel·lència 2015 al millor blog (Nosoloaytos). També és
autor de nombroses publicacions.

Dates i horari
Dijous 1 d'octubre, de 12 h a 13.15 h

Lloc
Curs virtual
.
Internet

Places
200

Hores lectives
1.25

Matrícula
Aquesta és una formació adreçada exclusivament a càrrecs directius, caps de servei, caps de secció i personal de nivell assimilat
de la Generalitat de Catalunya.
Inscripció comandaments intermedis Generalitat: a través d'ATRI i persones responsables de formació de cada departament.
Inscripció personal directiu Generalitat: a través de l'enllaç al formulari d'inscripció que rebran per correu electrònic.
Per a qualsevol qüestió podeu contactar amb directiva.eapc@gencat.cat indicant el codi de l'activitat a l'assumpte.

Responsable
Gemma Alvarez Jimenez

