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Castelló Dilluns 11 setembre Seu sindical.  18.00 h.

La Vall d’Uixò Dimarts 12 setembre C.P. La Moleta 18.00 h.

Benicarló Dimecres 13 setembre Seu sindical. 18.00 h.

Sogorb Dijous 14 setembre IES Cova Santa 18.00 h.

Benvolguda companya, 
Benvolgut company.

De nou et saludem amb el desig que el nou
curs que comença et siga ben profitós.

Aquest curs tenim el repte de les eleccions
sindicals en els sectors de l'ensenyament.
És el moment de fer palés el nostre com-
promís del dia a dia en el manteniment d'a-
quest model sindical i de la nostra acció
sindical en defensa de l'educació valencia-
na. Des del nostre naixement com a sindi-
cat hem estat capaços de tirar avant una
tasca sindical efectiva i positiva per al con-
junt de les treballadores i treballadors i del
sistema educatiu valencià. Les eleccions
sindicals són un bon moment per a  conso-
lidar la majoria que tenim i que ens permet
la representativitat necessària per a treba-
llar més i millor. 

Però les eleccions també es faran en altres
sectors. Com ja sabeu, el nostre sindicat
participa del projecte de la Intersindical
Valenciana, en el conjunt dels serveis
públics i la resta de sectors del món labo-
ral. Amb aquesta intenció t'encoratgem a
treballar i col·la borar totes i tots per guan-

yar les eleccions en l’ensenyament, però
també en la resta de sectors, difonent el
nostre model sindical entre les persones
que coneixes.

Si has canviat de centre o d'adreça postal,
si tens telèfon o correu electrònic nou, o si
s'ha produït qualsevol altra circumstància
que consideres d'interés, t'agraïríem que
emplenares la fitxa adjunta i ens la reme-
teres el més prompte possible. Amb això,
ens ajudaràs molt per a preparar el treball
sindical d'aquest curs.

D'altra banda, la XVII Escola Sindical estarà
dedicada a les eleccions sindicals. Aquest
espai de formació pretén preparar ben bé
les eleccions tant en l'ensenyament com en
sanitat i funció pública. Es farà el dies 22,
23 i 24 de setembre a Chulilla. Coincidint
amb l'Escola Sindical farem un Consell
Nacional extraordinari amb un únic punt de
l'ordre del dia relatiu a les eleccions. Les
assemblees comarcals preparatòries, en
les quals també analitzarem l’inici de curs i
l’organització de la nostra intercomarcal, i
l'elecció dels delegats i delegades per a
l'assistència tant a l'Escola Sindical com al
Consell seran als llocs i dies següents:

Per últim, per afavorir la teua participació i
implicació en el sindicat et facilitem una
informació bàsica perquè pugues fer-ne ús
al llarg del curs.

I recorda que el sindicat, a més de la
Informació sectorial i assessorament sindi-
cal, t’ofereix altres serveis com consulta i

fotocòpia de documents oficials, legislació,
DOGV, convenis col·lectius...; tramitació de
sol·licituds, recursos, certificats...  en les
Direccions Territorials o Conselleria; infor-
mació d'ofertes de treball per a les perso-
nes aturades...

Rep una cordial salutació.



L’estructura comarcal - Responsables comarcals i sectorials

Infantil i
primària

Enseny. privat

Podeu contactar indistintament amb qualsevol dels i de les permanents:
Àlvar Añó Antón, Lledó Vicent Sáez, Sònia Ibañez Abad, 
Lola Vives Lorenz, Joanvi Corma

Secundària i
ensenyaments
especialitzats

Podeu contactar indistintament amb qualsevol dels i de les permanents:
Julià Vicent Rey i Nicolàs, Ester Goterris Moreno, Amelia Ferreres 

El 2n i 4t dijous de cada mes, Miquel Calatayud

Les delegades i delegats de prevenció són els representants que
tenen atribuïdes funcions específiques en matèria de prevenció de
riscs en el treball i són elegits entre els membres electes de les
Juntes de Personal i de les seues seccions sindicals.

Comité de Salut Laboral de Castelló

Delegats i delegades de la Junta de Personal Docent
La Junta de Personal Docent és l’organ legal de representació triat pels
treballadors i treballadores en l’àmbit de la D. Territorial. Se renova cada
quatre anys (el proper 30 de novembre). La Junta de Castelló està forma-
da per 31 persones, 13 d’elles de l’STEPV. Som el primer sindicat, també
a Alacant i València, i ostentem la Presidència i la Secretaria de la Junta.

Acció sindical, 
Organització, 
Política Educativa i R.P.
Dona 
Formació i investigació
Moviments Socials

Comunicació i publicacions
Salut Laboral
Serveis Jurídics
Política Lingüística
Administració i finances
Extensió

STEPV, STSPV (sanitat) i STAPV
(admin. pública i justícia) formem la
Federació STPV que, al mateix temps,
s’hi integra en la Intersindical
Valenciana amb l’STA (adm. local), el
PUT (metall...), STICS (comerç i ser-
veis), Sindicat Ferroviari... En l’àmbit
de l’estat, la Intersindical pertany a la
Confederació d’STEs-Intersindical.

Cal determinar les persones candida-
tes que presentarà el nostre sindicat,
tot i comptant amb els criteris de
representació comarcal, sectorial,
gènere... Tu pots ser-ne una d’elles.

Disposa d’un Aula Virtual per
accedir a les activitats programades:
www.escolasindical.org

Mireu les adreces electròniques del
calendari adjunt i la plana web
www.intersindical.org/stepv

Les seues funcions i atribucions, com-
posició actualitzada... la trobareu en 
www.intersindical.org/salutlaboral.htm

Des de l’estructura comarcal i sectorial podeu posar-vos en contacte amb
qualsevol de les estructures dels altres sindicats germans o de les per-
sones responsables de les àrees de treball del nostre sindicat: 

INTERnetSINDICAL
La informació més completa i actualitzada està en la nostra pàgina
web des de la qual s’accedeix a múltiples pàgines. També podeu tenir
tota la informació faciltant i enviant a stepv@intersindical.org la vostra
adreça electrònica.

Escola Sindical de Formació Melchor Botella
Està dedicada a promoure la formació sindical  interna i a la organització
d’activitats formatives de caràcter educatiu i social a l’abast de l’afiliació i
dels treballadors i treballadores que ho necessiten.

Estructura interna del sindicat

Universitat Vicky Marcelo Marco, Joan Antoni Andrés Balaguer, Manolo Nebot (PAS)
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De 9.30 a 14.00 h. 
de 16.00 a 19.00 h.
Setembre: de 10 a 14 fins el dia 11. Horari normal la resta de mes.
Juny: de 9.30 h. a 14 h. i de 16.00 a 18.30 h.  Divendres tancat 

De dimartss a divendres
De 9.30 a 14.00 h.  
de 16.00 a 19.00 h.

Horari d’atenció a les seus
CASTELLÓ

BENICARLÓ

En períodes no lectius només obrirà la seu de Castelló de 10 a 14 hores

Vacances Nadal, 28 i 29 de desembre, 3 i 4 de gener.

Vacances Pasqua, 11 i 12 d’abril.

Magdalena (Castelló), 14 i 15 de març.
Consultes telefòniques, a les seus d'Alacant i València

. Juliol, de 10 a 14 h.

Durant les vacances escolars i els mesos d’estiu

Cal posar-se, prèviament, en contacte amb la seu.

Serveis jurídics

Universitat Jaume I
Atenció al públic, tots els dies de 9:30h a 14h al Local sindical
(es convenient telefonar prèviament al 964 729223)

Universitat Jaume I
Local Sindical. Edifici

Rectorat. Castelló. 
Tf. 964 729223. 

Fax: 964 23 29 52.
stepv@uji.es

www.ste.uji.es

Les nostres seus a Castelló
Castelló de la Plana

C/ Marqués de Valverde, 8. 
CP 12300.

Tf. 964 26 90 94. 
Fax: 964 23 29 52

castello.stepv@intersindical.org
www.stepv.intersindical.org/castello

Benicarló
Pça. de l'Ajuntament, local 3. 

CP 12580. 
Tf. 94 46 52 82. 

Fax: 964 46 52 83
benicarlo.stepv@intersindical.org


