
 
Estimada afiliada, estimado afiliado, como cada 4 anos 
iniciamos un proceso electoral que culminará coa votación 
do día 4 de decembro. Compre valorar o traballo 
desenvolvido neste período polo que me dirixo a ti 
achegándoche o balance do traballo realizado. Nel atoparás 
as actuacións máis salientables que desenvolvemos: 
mobilizacións, negociacións e acordos aos que fomos 
chegando. 

O día 4 de decembro elíxense as delegadas e delegados 
que representarán a todas e todos os docentes galega/os 
de pública non universitaria en cada una das 4 Xuntas de 

Persoal provincias. É importante a túa participación neste proceso, pois os resultados desta 
votación determinan non só a representatividade senón tamén a dotación de recursos humanos 
do sindicato, que son, os que nos permiten seguir atendendo e traballando pola afiliación en 
particular, e polas traballadoras e traballadores do sector, en xeral. 

O número de votos define a forza coa que nos presentamos ante a administración  nos 
procesos de negociación.   Ter o respaldo da maioría das traballadoras e traballadores do 
sector  lexitímanos e permítenos atender, visitar e axudar á afiliación sempre que o precisa. 
Queremos seguir practicando un sindicalismo de proximidade con visitas frecuentes aos 
centros educativos e atención permanente nos nosos locais. Co teu voto contribúes a fortalecer 
o sindicalismo confederal e de clase, o instrumento máis poderoso que temos os traballadores 
para transformar a sociedade. 

O teu voto é fundamental para CCOO-Ensino e atrévome a solicitarche que como afiliada ou 
afiliado colabores e participes na campaña electoral con nós e pidas o voto para CCOO no teu 
centro e aos teus coñecidos. 

É o momento! 

Un saúdo  

Santiago a 14 de Novembro de 2018 

Atentamente. 

Asdo.: Lúz López Pérez 
Secretaria Xeral Federación de Ensino de CCOO 

federación de ensino de ccoo de galicia    www.ccooensino.gal

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, n.º 8. 15707, Santiago de Compostela. Tel.: 981 551 800 | 
ensino@galicia.ccoo.es

Luz López, Secretaria Xeral  
Federación Ensino de CCOO de Galicia 

http://www.ccooensino.gal

