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Miguel Ángel Vera, Xelo Valls, Ramón Martínez,
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editorial tardor 2014

És el moment de donar complida
informació sobre el treball realitzat per
la FE CCOOPV, és el moment d'explicar
el que hem fet els últims quatre anys i
demanar el vostre suport per a seguir
treballant els pròxims quatre. Gràcies
a vosaltres i vosaltres, als vostres vots,
som el segon sindicat de l'ensenyament
públic del nostre volgut i maltractat País
Valencià.

Miguel Ángel Vera
Secretari General FE CCOO PV

#ResistènciaLOMCE
#RecuperemElFutur

Miguel A. Vera Mora
@mavera1956
mavera@pv.ccoo.es

Quatre anys que han sigut molt durs
per a tots, per als treballadors i les
treballadores de l'ensenyament públic
del País Valencià.
Quatre anys d'una crisi, no generada
per la ciutadania d'aquest país, que
estem patint des del mateix final de les
eleccions sindicals de 2010. Ja estàvem
molt enfrontats amb l'administració
educativa del PP , només cal recordar
les mobilitzacions del 2009 contra la
política educativa de Font de Mora. Eren
uns altres temps però la crisi va ser a
mes, la majoria absoluta de PP tant en
l'Estat com en el País Valencià només
ha aprofundit en les contramesures i les
contrareformes. Les retallades educatives
generalitzades es van aguditzar en el
2012: “decretazo” de Vela, “decretazos” de
Wert/Català, “decretazo” de Montoro, llei
de Reforma laboral, modificació de la llei
de pensions.
En poc temps es van tirar per la broda
acords i consensos. Fruit d'açò ens van
paralitzar el reconeixement de sexennis,
es va requisar el 50% del valor dels
sexennis reconeguts, l'administració
va denunciar els acords de plantilles
dels centres, es van ampliar les hores
lectives del professorat, es van ampliar
les ràtios de les aules, es va requisar una
paga extraordinària,… i per a acabar
s'ha imposat sense consens una nova
llei educativa que compleix tots els
requisits de la caverna educativa del Pàg.
Tornàvem als vells temps del franquisme.
La resposta des de la comunitat
educativa, organitzada al voltant de la
Plataforma en Defensa de l'Ensenyament
Públic del País Valencià i del Cimera Social
del País Valencià ha sigut la convocatòria

de
concentracions,
tancaments,
manifestacions i vagues contra tot el
procés d'involució social, vagues generals
educatives i vagues generals contra les
retallades, contra els “decretazos” i contra
les lleis involucionistes. La FE CCOO PV
ha sigut agent actiu en la gestació, en
l'organització, en l'èxit o fracàs de totes
les mobilitzacions. En tots els casos
la gent de CCOO hem estat al costat,
lluitant i defensant les conquestes dels
treballadors i treballadores, defensant els
drets de ciutadania.
En
aquest
curs
volem
que
#RecuperemElFutur. Per a nosaltres ha de
ser la fi de les retallades i com treballem
des de 2013, la recuperació de drets. A
ningú se li escapa que pot haver-hi un
nou govern a la primavera i que s'obri un
ventall d'alternatives i d'escenaris.
Els acords de 2013 i 2014 suposen a nivell
autonòmic el recobrar gran part del
poder adquisitiu perdut des de 2010, el
cobrament de l'estiu, el cobrament del
100% dels sexennis, la recuperació de la
carrera docent, el reconeixement d'ofici
dels sexennis, etc. Queda la lluita contra
la resta de les retallades.
#XarxaCentresDemocràtics és la nostra
proposta de #ResistènciaLOMCE: el
conjunt de mesures i de propostes
insubmises i desobedients que proposem
als treballadors i les treballadores dels
centres educatius. Són proposades de
recuperació i de manteniment dels
espais col·lectius democràtics de decisió
i de participació en els centres docents.
En resum, ens presentem doncs davant la
vostra avaluació, companyes i companys.
Volem continuar treballant amb el vostre
suport, malgrat totes les dificultats,
per a aconseguir més i millor educació
pública. En les eleccions de desembre
ens presentarem com la força sindical
necessària que sempre estarà al vostre
costat.
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Som un sindicat educatiu i de classe
Defensem els nostres
interessos com a
treballadors i treballadores
de l’ensenyament

FEDERACIÓ
Som un sindicat CONFEDERAL. Ens definim per allò que som: la unió de federacions que defensen els interessos i
els drets de treballadores i treballadors
de tots els sectors. També de les persones aturades, pensionistes o jubilades.
Superem la resposta corporativa per
ser capaços de frenar l’atac que patim, perquè hem de guanyar juntes
i junts o perdrem totes i tots. Enfront
de l’atac del capital està la defensa
de la classe treballadora i les treballadores i treballadors de l’educació al
País Valencià som classe treballadora.
En aquests temps difícils, patint el major atac conegut als drets de la classe
treballadora, som l'última defensa enfront de l’avarícia neoliberal. La Confederació uneix forces i ens fa més capaços
i eficaços.

d´ENSENYAMENT
Som un sindicat SOCIOPOLÍTIC. Participem en la vida social i política, intervenim en l’entorn social preocupant-nos per tot allò que afecta la vida
de ciutadans i ciutadanes. Per això
defensem tots els serveis públics i per
això defensem l’escola pública i l’accés de tota la ciutadania a l’educació.

Participem en la vida política
proposant, negociant, aportant
idees i solucions als problemes del
dia a dia de la gestió del públic.
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Tenim el nostre model de societat pel
qual lluitem. El nostre model de relacions
socials i polítiques, de respecte a totes i
tots, d’integració, de participació, econòmic, fiscal, laboral, mediambiental, de solidaritat. Per això també tenim el nostre
model d’educació integradora, compensadora de desigualtats, transformadora,
laica, compromesa amb el seu entorn, en
valencià i democràtica.

de les COMISSIONS
OBRERES
Som SINDICAT. Som un milió d’afiliats i
afiliades, cent mil delegats i delegades
que treballem, participem i fem sindicat als centres de treball, al carrer, en
els comités d’empresa i en les juntes de
personal, en la negociació, en els jutjats,
en la mobilització i allí on és necessari.
Defensem els nostres interessos com
a treballadors i treballadores de l’ensenyament. Les nostres condicions
de treball, la nostra jornada laboral,
el nostre salari o jubilació. Entenem
que defensar l’educació i defensar les
nostres condicions laborals va unit.
En moments d’atac brutal als sindicats de
classe, les Comissions Obreres són el referent principal en la defensa de la classe
treballadora. La seua història i el seu present ens defineixen.

del PAÍS VALENCIÀ
Som un sindicat que defensa la nostra
consciència de classe treballadora i també treballem per ser els protagonistes de
la nostra història, per la consciència de
no ser res si no som poble, per la defensa
de les nostres senyes d’identitat i especialment per la pervivència de la nostra
llengua i el seu paper de cohesió social.

Hem avançat
Hem lluitat
“Vaig arribar a les ciutats en
temps del desordre, quan la fam
regnava. Em vaig barrejar entre
els homes en temps de rebel·lia i
em vaig rebel·lar amb ells”
Bertolt Brech

La FE CCOO PV hem estat
treballant de valent per frenar
els efectes de l’atac neoliberal
al servei públic educatiu.
Hem estat al carrer denunciant
les retallades i reivindicant la
recuperació dels drets.
I ho hem fet tant des del
punt de vista de defensa
dels treballadors i de les
treballadores del sector com
des del punt de vista sociopolític
juntament amb la resta de
companys i companyes de les
CCOO PV.
Hem convocat i participat activament
en les vagues contra la LOMCE de 22
de maig de 2012, 9 de maig de 2013 i
24 d’octubre de 2013. Vagues que van
demostrar de manera clara i contundent
que tota la comunitat educativa estava en
contra d’una llei imposada i retrògrada.
També en les vagues generals contra
l’austericidi convocades en l’àmbit
confederal el 14 de novembre de 2012. En
aquesta ocasió el sector educatiu públic
va ser contundent: les polítiques que
aplicava el Govern del PP seguint dictats
de reducció del dèficit repercuteixen
directament en els serveis públics, també
en l’educatiu, on la reducció de plantilla
s’ha vist de manera clara i afecta a l’abast
de la prestació del serveic
En aquest mateix sentit, hem estat
convocants de les manifestacions
que des de la Cimera Social,
espai que aglutina totes aquelles
organitzacions que tenim punts
en comú per treballar en favor
d’un estat de benestar fort, s’han
fet en contra de les retallades.

I també hem treballat per
generar consens i convocar
mobilitzacions unitàries des de
la Plataforma en Defensa de
l’Ensenyament Públic en resposta
a la LOMCE i les retallades.
En aquest àmbit, hem estat
partícips
i
convocants
de
tancaments, concentracions i
altres tipus d’accions en defensa
de l’educació i dels drets laborals.
Aquestes mobilitzacions han estat
fortes perquè la classe treballadora s’ha
manifestat com a tal. No hi havia taula
reivindicativa concreta, defensàvem
un model de societat i d’acció política
i l’aturada de les polítiques neoliberals
i involucionistes. I que no han sigut
estèrils, han servit de base per a fer
possible la negociació de la recuperació
de drets. Lluitant i recuperant.

Hem recuperat drets
La negociació té com a objectiu arribar a
fixar les millores, o en els darrers temps,
recuperació de drets. Aquesta negociació,
perquè puga arribar a esdevenir una
realitat, cal compromisos amb la
contrapart. I és fa mitjançant acords.
La FE CCOO PV hem assolit acords
de
recuperació
de
drets,
la
Conselleria d’Educació, canalitzant
així les reivindicacions fetes en
les
mobilitzacions:
recuperació
de sexennis, estiu per als interins
amb vacant, els 44 dies de l’extra de
2012 i acabar amb el Decret de Vela.
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Hem avançat

Acords importants durant els darrers
anys signats per la FE CCOO PV juntament
amb CSI-F, ANPE i FETE UGT PV:
Acord de 8 de maig de 2007
sobre ampliació de quantitats de
sexennis i complement específic: va
servir per retardar l’impacte de les
retallades de la crisi.
Acord de personal interí de 3 d’abril
de 2013, millorant el nou escenari
que significava la denúncia de l’Acord
de 2010 per part de Conselleria.
Acord de 23 d’octubre de 2013
que ha servit per establir la
recuperació de drets retallats
o suspesos pel Decret Vela.
Acord de sexennis: que ha
concretat el compromís adquirit per
l’Administració valenciana en l’Acord
de 23-O de recuperar la carrera
professional i establir un nou marc
per al reconeixement de sexennis,
que seran d’ofici o automàtics en
tenir 6 anys i 100 hores de formació.
Acord de pagament dels 44 dies
meritats de l’extra de desembre de
2012: que compromet la Generalitat
a pagar la quantitat d’aquests dies a
tot el personal afectat.
Tots aquests acords han significat millora
quant a la situació anterior a la seua
existència, bé siga per recuperació o per
establiment d’un nou marc normatiu
més beneficiós que el que el precedia.
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Ens hem organitzat
HEM TREBALLAT JUNTAMENT AMB
TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA.
Com a organització de treballadors
i treballadores compromesa amb la
defensa dels drets laborals i també que
lluita per una societat més equitativa
hem estat presents com a part activa en
plataformes comarcals i de País.
HEM AVANÇAT AMB LA PARTICIPACIÓ
DE
LA
NOSTRA
AFILIACIÓ.
Per a ser més efectius en la nostra acció
hem treballat en xarxa amb les persones
de la FE CCOO PV presents als centres
educatius i que conformen la XARXA DE
DELEGATS I DELEGADES.

“Qui pot atrevir-se a dir "mai"?
De qui depén que seguisca
l’opressió? De nosaltres.
De qui que s'acabe? De nosaltres
també.”
Bertolt Brech

Volem anar més lluny

Volem que la resistència unitària de la
comunitat educativa vença la batalla.
Fem front a la regressió educativa i
social que comporta la implantació de
la LOMCE i les retallades en inversió
pública i drets socials.
Per això lluitem i treballem per aconseguir:
La retirada del decret de plantilles
de primària actual.
La retirada del districte únic per a
l’escolarització.
La creació de comissions
d’escolarització participades i
amb decisió sobre tots els centres
educatius sostinguts amb fons
públics.
La retirada de la LOMCE.
L’augment de la inversió educativa.
Baixada de les taxes universitàries,
Retirada de la iniciativa CIS: el sól
públic per a l’escola pública.
Creació d’una xarxa pública i
gratuïta d’educació infantil.
Supressió del rànquing de centres.
Eliminació de la segregació
primerenca de l’alumnat.
Descentralització i proximitat per
al disseny curricular, pedagògic i
organitzatiu dels centres.
Educació laica.

Volem més i millor educació per a tota
la ciutadania.
Per això lluitem i treballem per aconseguir:
Una educació inclusiva amb
l’augment de la inversió en reforços
i atenció educativa.
La coordinació de serveis i
educadors socials i personal sanitari
per a l’atenció de les necessitats
educatives.
El
disseny
de
programes
plurilingües que mantinguen una
immersió lingüística predominant
en valencià i un aprenentatge
integrat de les llengües estrangeres.
Retirada de l’augment de ràtios en
tots els nivells educatius.
Augmentar el nombre de persones
que es dediquen a prestar atenció
educativa: educadors, reforços,
fisioterapeutes,
logopedes,
infermers, etc.
Millor oferta en beques, transport i
menjadors escolars.
Més participació de la comunitat
educativa en l’organització i oferta
pedagògica dels centres.
Incorporació dels ensenyaments
artístics a l’àmbit universitari.
Millor atenció educativa i accés a
la titulació per a l’alumnat que no
assolisca els objectius finals de cada
curs.
Augment de la inversió i de l’oferta
d’FPA.
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Volem anar més lluny

Volem continuar en la recuperació de
drets i en la millora de les condicions
laborals.
Per això lluitem i treballem per aconseguir:
La reducció del nombre d’hores
lectives del professorat.
Millor accés a la formació amb una
ampla oferta formativa als centres
de treball i més oferta a tots els
àmbits relacionats amb la tasca
educativa.
L’augment de les plantilles en les
etapes d’educació obligatòria.
Recuperació del 100% del sou a les
pagues extraordinàries.
Recuperació de l’augment del sou
lligat a l’IPC.
Eliminació del límit de la taxa de
reposició per a l’oferta d’ocupació
pública.
Planificació a mig termini de l’oferta
d’ocupació pública.
Assoliment dels sexennis per al
professorat interí.
Definició de les atribucions del
personal dels serveis educatius
complementaris.
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recuperem

GEN

retallades

cronologia
2010

GEN

12 Maig 2010 Retallades

Zapatero clava tisora

FEB

FEB

Zapatero anuncia una retallada del 5% en el
salari dels empleats públics, es congelen les
pensions, es retalla la despesa farmacèutica i
se suprimeix el xec bebé.
MAR

MAR

8 Juny 2010 Resistència

Vaga general d’empleats
públics
CCOO convoca una jornada de vaga general
contra les retallades en el sector públic.

9 Setembre 2010 Retallades

ABR

ABR

MAI

MAI

JUN

JUN

JUL

JUL

29 Setembre 2010 Resistència

Reforma laboral de Zapatero
Zapatero abarateix l’acomiadament.

AGO

AGO

Vaga general
AIXÍ NO: Contra la reforma laboral i les
retallades, vaga general.

SEP

SEP

OTC

OTC

NOV

NOV

DES

DES
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Reforma de la negociació
col·lectiva
S'imposen els convenis d'empresa als d'àmbit
superior i augmenta el poder decisori de les
empreses en contra de la representació dels
treballadors.

22 Juny 2011 Retallades

Modificació de la Constitució
Modificació de la Constitució espanyola per a
complir amb les exigències del Banc Central
Europeu.

30 Desembre 2011 Retallades

GEN

recuperem

1 Gener 2011 Retallades

retallades

cronologia
2011

GEN

18 Juny 2011 Resistència

FEB

FEB

MAR

MAR

ABR

ABR

MAI

MAI
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La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament
Públic trau la comunitat educativa al carrer per
defensar NO a les retallades i SÍ al valencià.

18 Novembre 2011 Recuperem
JUN

JUN

JUL

JUL

AGO

AGO

SEP

SEP

OTC

OTC

NOV

NOV

DES

DES

Rajoy també clava tisora
Amb sols 10 dies en el Govern Rajoy
aprofundeix en les retallades: congela el
salari dels funcionaris alhora que àmplia la
jornada laboral a 37,5 hores, paralitza la Llei de
dependència i retalla 498 milions en educació
i 402 milions en sanitat (el que no tocarien...)
per si no fos poc a més congela el salari mínim
interprofessional i puja les pensions per sota
de l'IPC.

Manifestació contra les
retallades

Model plurilingüe
La FECCOOPV força la negociació d’un model
plurilingüe punt per punt. La mobilització de la
comunitat educativa aconsegueix aquest canvi
de plantejament.

22 Novembre 2011 Recuperem

Educació per a la ciutadania
El Tribunal Suprem torna a donar la raó a la
FECCOOPV: Educació per a la ciutadania en
anglés era il·legal.

recuperem

GEN

retallades

cronologia
2012

GEN

29 Març 2012 Resistència

10 Febrer 2012 Retallades

Decret de Vela: La Generalitat
redueix 271 milions en el sou
dels funcionaris

FEB

Sexennis paralitzats i al 50%, professorat
interí sense paga a l'estiu, Menys salari en les
baixes.

MAR

MAR

7 Març 2012 Retallades

ABR

ABR

MAI

MAI

JUN

JUN

Decret llei de reforma laboral
de Rajoy
El Govern aprova sense negociació un
acomiadament més barat per als treballadors.

FEB

Vaga general
Resposta contundent i clara de l’ensenyament
públic valencià contra la política de retallades i
la reforma laboral. Més del 60% del professorat
de l’ensenyament públic no universitari i el 90%
de l’universitari secunden la vaga general del
29M.

16 -17 Maig 2012 Resistència

Vagues educatives al País
Valencià
El rebuig al decret-llei de retallades salarials del
govern valencià i al Reial Decret-llei 14/2012
del Ministeri

22 Maig 2012 Resistència
3 Abril 2012 Retallades

Català aplica la pujada de
ràtio i hores lectives
Educació autoritza 30 xiquets i xiquetes per
aula de Primària, 36 en Secundària i fins a 42
en Batxillerat.

9 Juny 2012 Retallades

JUL

JUL

AGO

AGO

SEP

SEP

Petició de rescat a Europa
El Govern demana a Europa 100.000 milions
per a sanejar la banca.

1 Juliol 2012 Retallades

La major retallada
pressupostària en la història
de la democràcia
Rajoy torna a clavar la tisora per valor de
65.000 milions d’euros: baixa la prestació per
atur, puja l’IVA del 18% al 21% i ens lleva l’extra
de Nadal de 2012.

OTC

OTC

Jornada de vaga estatal en
tots els nivells educatius
Resposta clara i massiva de l’educació contra
les retallades autonòmiques i estatals. Èxit la
culminació de les tres jornades de vaga amb la
mobilització de l’educació valenciana.

11 Juliol 2012 Retallades

¡Que se jodan!
Andrea Fabra crida ¡que se jodan! des del seu
escó referint-se als aturats.

14 Novembre 2012 Resistència
NOV

NOV

DES

DES

Segona vaga general contra
el Govern Rajoy. Vaga
general europea.
Jornada Europea de mobilitzacions contra les
polítiques d’austeritat i les retallades. Vagues
generals a Espanya, Portugal, Itàlia i Grècia.
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recuperem

GEN

retallades

cronologia
2013

GEN

26 Abril 2013 Retallades

Record històric d’aturats

3 Abril 2013 Recuperem

Acord d’interins
FEB

FEB

MAR

MAR

ABR

ABR

Espanya supera, per primera vegada en la
seua història, els 6.000.000 d’aturats.

La signatura de la majoria sindical frena
l’aplicació del decretàs al professorat interí.
Salvaguarda per a les persones con més
anys de serveis prestats i la recuperació del
cobrament dels mesos de juliol i agost.

9 Maig 2013 Resistència

Vaga educativa
MAI

MAI

JUN

JUN

5 Juliol 2013 Retallades

La Conselleria d’Educació
retalla llocs de treball docent
La Conselleria retalla el 5% de la plantilla dels
col·legis d’infantil i de primària 923 persones
afectades per places suprimides per les “noves”
plantilles dels centres i per l’ajustament escolar.

28 Novembre 2013 Retallades

23 Octubre 2013 Recuperem
JUL

JUL

AGO

AGO

SEP

SEP

OTC

OTC

S’aprova la LOMCE
La nova Llei d'educació ha sigut aprovada
només amb els vots del PP. L'oposició ha
reiterat el seu compromís de derogar-la quan
siga possible i ha demanat la dimissió de José
Ignacio Wert.
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Vaga educativa a Espanya contra les retallades
en educació i contra la LOMCE.

Tombem el Decret de Vela
La mobilització i la pressió sindical
aconsegueixen la recuperació de retribucions i
drets per a l’ensenyament públic. Es recuperen
els sexennis. L’acord recull pagar les vacances
del personal interí amb vacant, es garanteix les
pagues extraordinàries, millora la cobertura del
personal en situació d’IT.

24 Octubre 2013 Resistència

Vaga educativa
NOV

NOV

DES

DES

Silenci en les aules aquest 24 d’octubre. Dos
de cada tres docents de l’escola pública han
secundat aquesta jornada de vaga.

5 Febrer 2014 Resistència

Mobilitzacions contra la
supressió d’unitats
públiques
La FE CCOO PV convoca mobilitzacions contra
l’arranjament escolar a Benidorm, La Vall
d’Uixò, Torrent, Mislata, Castelló,
València, etc...

recuperem

GEN

retallades

cronologia
2014

GEN

10 Gener 2014 Resistència
FEB

FEB

MAR

MAR

ABR

ABR

Manual de resistència
LOMCE
La FE CCOO PV fa una crida a la resistència
educativa per a aturar la LOMCE. Cal que la
comunitat escolar prenguem col·lectivament
mesures educatives contra la LOMCE.

26 Febrer 2014 Resistència

Més concentracions contra
l’arranjament escolar
CCOO PV crida a la ciutadania a les
concentracions en defensa de l’educació i dels
centres educatius.

24 Abril 2014 Recuperem
MAI

MAI

JUN

JUN

JUL

JUL

31 Maig 2014 Retallades

Rebaixes a les grans
empreses

16 Juliol 2014 Retallades

Malnutrició infantil en estiu
Segons UNICEF més de 2.320.000 xiquets
i xiquetes en situació de pobresa o en risc
d'exclusió social a nivell estatal.

13 Maig 2014 Recuperem

Ratios FP Bàsica

AGO

AGO

SEP

SEP

21 Maig 2014 Recuperem

9 Juliol 2014 Resistència

Més de 200 sindicalistes i activistes encausats
durant les darreres vagues. Concentracions
arreu de l'estat convocades per CCOO per
denunciar la criminalització dels sindicats y
l'ofensiva penal contra el dret a la vaga.

Els sexennis es concediran d'ofici i no
dependran del tipus de formació. Es recupera,
els dos anys i 4 mesos en què el Decret Vela
ha impedit tenir reconeguda la formació del
professorat.

Reduir la ratio en FP bàsica un 60% respecte
a la que proposa la LOMCE és una forma de
resistir a una mesura ineficaç La FE CCOO PV
interposarà recurs en relació a la normativa de
FP Bàsica.

Rajoy anuncia una baixada de l’Impost de
Societats d’un 5%.

Concentracions pel dret a la
Vaga

Acord de sexennis

Estiu professorat interí
OTC

OTC

NOV

NOV

L’acord de 23 d’octubre recupera la
consideració de vacant fins a 31 d’agost, i el
professorat interí amb vacant cobrarà l’estiu.
5.525 docents interins cobraran els mesos de
juliol i agost gràcies als acords de recuperació
de drets de 3 d’abril i de 23 d’octubre.

9 Juny 2014 Recuperem
DES

DES

Recuperem els 44 dies de la
extra de 2012
La Mesa General de Negociació acorda tornar
la part de l’extraordinària 2012 il·legalment
confiscada als empleats públics valencians.
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Amb tu, recuperem el futur

Amb vosaltres podem guanyar el futur:
•

Amb la participació s’enriqueix
el debat i l’estratègia sindical.

•

Amb
la
mobilització
contínua
tindrem
l’eina
perquè no ens retallen drets
i per a conquerir altres nous.

•
Una
major
participació
social ens dóna legitimitat
sindical en un moment en el
qual el sindicalisme està sent
qüestionat. Necessitem la teua
participació, la teua afiliació,
el teu vot, per a contrarestar
aquestes
polítiques
de
descrèdit i de demonització
sindical i per a tenir força
en la negociació col·lectiva,
per millorar l’educació i les
nostres condicions laborals.

12

•

Col·laborem amb les xarxes
de delegades i delegats
de centre, crear cercles de
mobilització en cada centre
i en cada localitat propicia
l’organització
i
l’efectivitat
en les seccions sindicals.

•

T'oferim un model d’organització
sindical com a sindicat de classe,
sociopolític, imprescindible per
a aconseguir la força necessària
en les mobilitzacions i així assolir
millors resultats en la negociació.

•

Defensem l’organització sindical
enfront de les imposicions de
l'Administració. Els col·lectius
mobilitzats mantenen millor
la lluita per l’educació i
forcen millor la negociació.

•

El nostre model sindical
s’adapta per a recuperar les
bases, l’organització en els
centres de treball entorn de
l’afiliació i simpatitzants ens fa
tenir una xarxa de delegats/
ades forta davant la realitat
canviant en la qual ens trobem.

•

Podem ser referent de la
mobilització social enfront les
retallades que pateix la classe
treballadora,
especialment
enfront les retallades d’allò
públic (sanitat, educació, serveis
socials…)

Amb el teu suport ens fem forts
en la negociació de les meses en
les quals et representem, en les
juntes de personal docent no
universitari, en els carrers i en
els centres, en les plataformes i
en altres fòrums representatius.

•

Amb la participació, la
implicació i la mobilització
podem resistir, combatre
i revertir les polítiques
de retallades, i fem que
transcendisca
aquesta
proposta a la societat.

•

Som el sindicat de la classe
treballadora, superem el punt
de vista corporatiu, treballem
pensant en el col·lectiu de tots
els treballadors i treballadores
implicats
en
l’educació.

Amb tu, recuperem el futur

Amb tu som més forts
Amb la participació i la mobilització no
consentim més retallades, recuperem
els drets perduts i reivindiquem uns
altres que amb l’excusa de la crisi se’ns
han negat. Necessitem la teua confiança
per millorar el sistema educatiu i
millorar les condicions laborals dels
centres i de les docents i els docents. És
imprescindible per a millorar el futur de
la classe treballadora.

Amb tu recuperem el futur

Aprofitem la mobilització per a
transcendir l’àmbit educatiu i sintonitzar
amb la ciutadania, canviant la percepció
que fins ara tenia de la mobilització
de les docents i els docents; perquè
en aquesta reivindicació ens ha
d’acompanyar la societat sencera.
La frase “El docent i la docent lluitant
també estan ensenyant” és el principi
que ha d’expandir-se.

www.recuperemelfutur.org
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INFORMA’T I PARTICIPA EN LES NOSTRES PROPOSTES

www.recuperemelfutur.org

DESCARREGA LA APP PER A ANDROID DE LA FE CCOO PV

Actualiat educativa i laboral.

