
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

E. INFANTIL

21 MAIO   
FOLGA NOS CENTROS DE ASISTENCIA E EDUCACIÓN INFANTIL 

XII CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE CENTROS  
DE ASISTENCIA E EDUCACIÓN INFANTIL 

Unha vez rexistrada a convocatoria de folga, CCOO fai un chamamento ao 
conxunto de traballadoras do sector para que se mobilicen e secunden a 
xornada en defensa dunhas condicións laborais dignas do século XXI.

Ante os comunicados doutras organizacións sindicais que intentan minar a 
crecente mobilización e as continuas adhesións de delegadas de todos os 
sindicatos con representación no sector, realizando afirmacións falsas e 
infundadas, CCOO manifesta:


1.	Que a decisión de non asinar o novo convenio tomouse no seo da nosa 
organización despois de realizar as consultas pertinentes á nosa afiliación.


2.	Que o sentir e o descontento das traballadoras afiliadas a outras organizacións 
sindicais non difire do das afiliadas a CCOO. A precariedade no sector é unha 
realidade e non entende de siglas; os baixos salarios afectan a todas por igual; a 
dificultade para conciliar é a tónica xeral. Non entendemos como os dirixentes 
do resto de sindicatos lles dan as costas ás traballadoras e se alían coas 
organizacións patronais. A cambio de que?


3.	Que CCOO non deixa atrás as miles de traballadoras dos centros privados. 
Somos un sindicato de clase, non clasista. Outros xustifican o asinamento 
afirmando que unha parte do sector (o de xestión indirecta) sairá beneficiado, 
omitindo que en moitas comunidades autónomas non se licita ata dentro de 
dous ou tres anos e que, entrementres, o salario das educadoras será de 910 
euros. Nós sentímonos orgullosos de ter como delegadas de xestión indirecta 
traballadoras que se solidarizan coas súas compañeiras deses centros privados 
e que defenden con afán unha mellora xeneralizada das condicións laborais.


Que non te enganen! Independentemente da túa afiliación sindical, o próximo día 
21 tes unha oportunidade histórica para expresares o teu rexeitamento a tan 
tremenda inxustiza. Por primeira vez, o sector farase visible, sairá á rúa en todo o 
Estado e fixaranse as bases na construción dunha etapa educativa que trate con 
dignidade as súas traballadoras.
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