Si des de la teua posició d’afiliat o afiliada vols contribuir a elaborar el projecte polític i sindical
de la FE CCOO PV per als pròxims quatre anys i presentar la teua proposta, amb aquest
procés tens l’opció de fer-ho!
Sols has de presentar les teues propostes, que anomenarem “Projecte d’acció”, i enviar-les al
correu:
participaense@pv.ccoo.es
El termini per a la presentació és des del 24 d'octubre al 2 de novembre del 2016
Per a presentar un “Projecte d’acció” cal que aquest reunisca una sèrie de característiques,
que tenen la finalitat de poder articular millor la discussió i treure'n profit al debat.
La metodologia del debat es basarà en idees força. És a dir, que les persones que us animeu
a presentar un “Projecte d’acció” caldrà que el redacteu atenent a les consideracions
següents:
- Les propostes aniran identificades amb un títol que facilite en el debat poder referirse a d’elles. Aquest haurà de ser curt i recollir l’esperit de la proposta.
- Les idees força hauran d’enunciar-se en una frase en la qual s’expresse una posició o
línia política concreta. Es podrà fer un redactat breu per ampliar l’argumentació.
- Sobre qualsevol dels aspectes relacionats amb l’educació. Parant especial atenció a
qualsevol de les àrees o col·lectius en els quals la FE CCOO PV té competència per
representar els interessos sindicals, bé siga de l’àrea pública o privada, de qualsevol
estament de l’administració educativa, reglada o no formal.
Per poder garantir una debat fluid i d’idees força, cal acotar l’extensió màxima dels
documents presentats. És per això que l’extensió màxima del document a presentar no podrà
ser superior a 600 paraules (un full i mig, aproximadament) i quinze idees força. D’aquesta
forma facilitem que totes les persones que vulguen participar, no troben impediment per
l’extensió de les reflexions.
En resum, el document caldrà que continga:
- Dades de qui presenta el document (Nom, cognoms, DNI)
- Títol que identifique el projecte
- 15 idees força. Amb una extensió màxima de 600 paraules.

