Butlleta d'afiliació
Dades personals
Cognoms:

Nom:

Data de naixement:

NIF:

 Interí





Funcionari



Catedràtic

Atur



Excedència
Adreça particular
Adreça:
CP:

Població:

Telèfon:

Província:
Mòbil:

1

Adreça electrònica :

Centre de treball
Nom:

Codi:

Adreça:
CP:

Població:

Província:

Especialitat/s:

IBAN o CCC

E S
Sol·licito de ser admès/a com afiliat/da del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)
Localitat, data i signatura:

Web: secundaria.info * A/e: sindicat@secundaria.info * Tel/Fax: 93.317.02.37
Carrer Rocafort, entresol 2a, 08029 Barcelona
1 Un cop tramitada l'alta, si encara no sou usuaris de secundaria.info, rebreu un correu amb les dades per accedir al
vostre Espai Personal

Raons per afiliar-se
1. Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) és un sindicat
exclusivament de secundària de caràcter professional, que és la tercera
força sindical de l'ensenyament públic i està present en la Mesa Sectorial de
negociació.
2. Un especialista resoldrà les teves consultes laborals mitjançant el Centre
d'Atenció al Professorat (http://secundaria.info/suport). També, si ho
prefereixes, resoldrem les teves consultes tant a les nostres seus
(presencialment o per telèfon) com a l'oficina central (Carrer Rocafort
entresol 2a, tel. 933 170 237).
3. Gaudiràs d'assessoria laboral des de la data de la teva afiliació i
d'assistència jurídica gratuïta en l'àmbit laboral a partir de l’any d'antiguitat.
4. Per a qüestions jurídiques no relacionades directament amb la teva feina
tindràs la primera consulta gratuïta, i un descompte important sobre les
tarifes oficials del col·legi d'advocats per als tràmits posteriors.
5. Tindràs dret a assistir gratuïtament a les sessions de preparació per a les
oposicions i a d'altres esdeveniments, importants descomptes en els cursos
que oferim i la compra de temaris d'oposicions.
6. Rebràs informació immediata i actualitzada sobre la normativa i sobre tots
els aspectes de la nostra feina i del món de l'ensenyament en general.
7. Podràs participar en l'elaboració de la línia sindical del Sindicat
Professors de Secundària (aspepc·sps) i tindràs dret a participar en els
òrgans de govern del sindicat.
8. Podràs formar part de les candidatures del sindicat a les eleccions
sindicals i ser elegit membre de les Juntes de Personal Docent.
9. I, el més important, col·laboraràs en l'assoliment de la dignificació del
professorat i de la seva tasca docent.

Portal......................................................
Espai Personal........................................
Documentació (wiki)................................
Centre d'Atenció al Professorat...............
Descarrega’t App mòbil SecundàriaInfo .

secundaria.info
secundaria.info/personal
secundaria.info/docu
secundaria.info/suport
secundaria.info/app

