Què és un sindicat assembleari
L’ASSEMBLEA és el centre de la nostra acció sindical i del procés de presa de decisions:
el sindicat es vincula amb allò que emane de les assemblees del professorat.

ELEGEIX LES
DELEGACIONS
AL
congrés,
secretariats
nacionals i
comarcals,
intercomarcals

PREN DECISIONS
PER A
negociacions i
acords amb les
administracions,
altres sindicats,
altres entitats, etc.

I què puc fer jo?
Si hi estàs afiliat, participa en la vida sindical a través de les assemblees i dels actes
que convoca el sindicat. Promou la creació de nuclis estables de discussió i suport
mutu en el teu centre. Si et cal ajuda, demana’n a la permanent de la teua comarca.
Sigues un node de comunicació en dues direccions: del sindicat
a les treballadores i els treballadors, i viceversa.

FITXA D’AFILIACIÓ
Nom
Cognoms
DNI
Sexe:

Dona

Home

No indicat

Data naixement
Adreça electrònica
Correspondència:

No vull rebre cap tipus de comunicació
Paper i correu electrònic

INSTRUCCIONS
1. Empleneu les dades
amb l’ordinador i una
aplicació com Adobe
Reader (gratuïta)
o de gestió de PDF.

Correu electrònic exclusivament
Paper exclusivament

Adreça postal

2. Imprimiu el full i
signeu-lo manualment.
3. Plegueu-lo dues
vegades per la meitat.
4. Introduïu-lo en el sobre
que també heu imprés i
doblegat, i que finalment
heu de tancar amb cinta
adhesiva.

En compliment de la
Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de
Caràcter Personal, us
informem que les dades
personals facilitades a
STEPV seran incloses
en un fitxer automatitzat
i correlatiu expedient
en paper perquè siguen
tractades, a fi de portar
a cap una “Gestió de
l’afiliació” correcta.
El titular de les dades
personals pot exercir
gratuïtament els seus
drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
mitjançant la remissió
d’una comunicació per
escrit a STEPV, a
l’adreça: Juan de Mena,
14. 46008 València.

Població
Telèfon mòbil
Telèfon fix
Sector:

Públic

Etapa educativa:

Privat-Concertat
Infantil/Primària

EOI

Privat

Secundària

Enseny. Artístics

FP

Mestres ESO

Situació laboral:
Interí

Provisional

Definitiu

Atur

Jubilat

1/2 jornada o menys

Titulació acadèmica
Centre de treball
Població del centre
Compte Bancari-IBAN

Data

Signatura

Comissió de serveis

Humitegeu la zona engomada

Depositeu-lo en la bústia sense segell

5. Porteu-lo a una oficina
de correus o depositeu-lo
en una bústia també de
correus.

Codi postal

