ANPE CATALUNYA
Sindicat Independent

QUI SOM ?
ANPE SINDICAT INDEPENDENT és majoritari a l’àmbit de l’Ensenyament Públic.
Des de la seva implantació ha experimentat un fort increment d’afiliació entre els docents
de l’Educació Infantil, Primària, Secundària i Universitària.
Aquest creixement s’ha aconseguit gràcies a l’eficàcia dels seus objectius, que ha permès
la identificació dels professors i professores amb el model sindical que ANPE representa.
A qui va adreçat aquest full informatiu?
A tots els docents que cerquen un sindicat independent i professional, amb reconeguda
eficàcia, i desitgen un suport a la seva independència com a professionals docents, sense
ser objecte de cap tipus de manipulació.
Què és ANPE?
És un sindicat independent i alhora una associació que defensa els drets de tot el
professorat.
Membre adherit a la Confederació Internacional de Funcionaris, on defensem un model
sindical: PARTICIPATIU, INDEPENDENT, PROFESSIONAL, REIVINDICATIU.
On té la seva força?
En els seus afiliats i les seves afiliades, i en els vots obtinguts en les eleccions.
Com ens pots ajudar?
Amb la teva afiliació i o suggeriments, que seran ben rebuts.
Quins compromisos contreus en afiliar-te?
La professionalització de la nostra tasca docent, el progrés personal i una actitud positiva
i engrescadora.
Quina atenció reben els afiliats i afiliades?
Personalitzada

en

les

seves

reivindicacions,

problemes

laborals

o

relacions

administratives.
Quina ideologia té ANPE?
No té cap ideologia política, ni de classe. No està vinculat a cap partit polític, ni grup
ideològic. Defensa una escola pública plural i lliure.

Què pretén ANPE?
El reconeixement, la millora i la dignificació de la funció docent.
Quins compromisos té ANPE?
Sols amb els seus afiliats i afiliades i amb tota la comunitat educativa, sense cap tipus de
discriminació.

Si vols estar representat per un sindicat
professional i independent que et dóna una
garantia de fiabilitat ...
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