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Estimada/o compañeira ou compañeiro: 
 
Como supoñemos xa saberás a principios de xaneiro comeza o proceso congresual de CCOO 
Ensino. Tal e como  sucede cada catro anos, neste proceso debateremos e emendaremos  os 
documentos que servirán de base para definir as liñas de acción do noso sindicato no vindeiro 
período. 
 
Así mesmo este proceso serve para a renovación dos órganos de dirección do sindicato, a 
todos os seus niveis, que serán os encargados de levar adiante os obxectivos que nos 
marquemos. Como ben sabes, este proceso iníciase con asembleas sectoriais das e dos 
traballadores. 
 
Polo tanto, pola presente convocámoste a participar na asemblea do sector ao que pertences 
na comarca da Coruña.  
 
Debido á situación provocada pola Covid-19 hai novidades no desenvolvemento do proceso 
podendo participar no mesmo de modo telemático ou presencial. 
 
Polo tanto, dependendo da modalidade de participación que elixas o calendario é o seguinte: 
 
Se elixes participar de modo telemático, o horario de votación será dende as 00:00 h e 
ata as 24:00 h do luns 25 de xaneiro de 2021. 
Para elo tes que acceder entrando á APP de CCOO ou á seguinte dirección web: 
https://appafiliados.ccoo.es/ co teu DNI sen letra e co contrasinal de afiliado. Unha vez 
accedas, picas enriba da frase “Pulsa aquí e participa” e accedes á asamblea do teu sector. A 
aplicación indicará como facer a votación (só se votará no caso de que haxa máis dunha 
candidatura). Na aplicación tamén terás acceso aos documentos congresuais que están abertos 
a facer emendas pola túa parte. Estas emendas poden referirse a un capítulo, a un parágrafo 
ou a unha liña dos mesmos. A propia aplicación indicarache cómo facer estas emendas. 
A asamblea celebrarase telemáticamente ás 18:00 h. do martes 26 de xaneiro de 2021. 
Realizarase ao mesmo tempo que a presencial pola plataforma Google Meet.  
 
Se elixes participar de modo presencial, a votación celebrarase o martes día 26 de xaneiro 
no local sindical sito en Rolda da Muralla, 58 en Lugo con horario de 11:30 h a 13:30 horas e 
de 16:30 h. a 18:30 horas.  
A asemblea presencial celebrarase ás 18:00 horas no mesmo lugar e simultáneamente coa 
asamblea telemática. 
 
 
Orde do día da Asemblea: 
     Constitución da Mesa 

Debate e enmendas aos Estatutos e á Ponencia da Confederación Sindical de CCOO. 
Debate e enmendas aos Estatutos e á Ponencia da Federación de Enseñanza de CCOO. 
Debate e enmendas aos Estatutos e ás Resolucións-Ponencia do Sindicato Nacional de 
CCOO de Galicia. 
Escrutinio da votación, se procede. 
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Coa finalidade de facilitar o cumprimento das normas sanitarias vixentes, deberás 
comunicarnos ao correo electrónico: mariajosegarcia@galicia.ccoo.es, alomenos 5 días hábiles 
antes da data da asemblea a forma na que desexas participar: ou presencial ou por medios 
electrónicos. 
 
 
Poderías ser candidata/o como delegada/o para acudir ao seguinte nivel do proceso congresual 
se tes 6 meses de antigüidade afiliativa e estás ao corrente do pago da túa cota. A candidatura 
debe estar conformada alomenos polo número de persoas que se elixen na asemblea para 
Nivel II. Na asemblea do teu sector elíxense 4 persoas para o seguinte nivel. A candidatura 
debe presentarse no seguinte enderezo electrónico: mariajosegarcia@galicia.ccoo.es e no 
modelo normalizado que está nas normas congresuais que podes consultar na nosa páxina 
web: www.ccooensino.gal, antes do día 18 de xaneiro.   
 
Na mesma web poderás consultar toda a información referida ao proceso congresual (normas, 
textos, datas, convocatoria, titoriais…). 
 
Estamos ao teu dispor para resolver calquera dúbida que che poida xurdir durante todo o 
procedemento. Agardamos a túa presenza e participación neste proceso fundamental para 
definir o rumbo da nosa organización. 
 
Recibe un cordial saúdo.  
 
Comisión Executiva da Federación de Ensino de CCOO de Galicia. 


