Objectiu general de l’Escola
Conéixer i debatre sobre les conseqüències laborals i
socials de l’anomenada “era digital” i sobre les
estratègies i pràctiques que es desenvolupen,
globalment i sectorialment, pels agents econòmics,
socials i polítics, en el nostre àmbit.

Objectius específics

“L’impacte de
l’economia digital
i l’acció sindical i
sociopolítica de
CCOO”.

Dijous, 14 de setembre
9.00h
Café aula natura.
9.30h a 10h
Acreditacions
10.00h a 10.30 h
Inauguració i presentació. Inma Martínez.
10.30h a 11.30h
Ponència: “El trabajo del futuro. Hacia un nuevo
paradigma. Implicaciones laborales”.
Henar Álvarez Cuesta. Professora titular de dret
del treball i de la Seguretat Social
Universitat de Lleó
Col·loqui
11.30h a 11.45 h
Descans
11.45h a 12.45h
Ponència “Digitalización y nueva acción
sindical”.
Máximo Blanco, secretari d’Estratègies
Industrials i director de l’Instituto de Estudios
Sociales y Económicos sobre la Industria (IESEI)
Col·loqui.
12.45h a 14h
Panell d’experiències “El impacto de la
digitalización en diferentes sectores productivos
y como abordarlo”
Chema Martínez. Secr. general Fed. Serveis
CCOO
Pepe del Rio. Federació Sanitat CCOO
Vicente Sánchez. Secr. general Fed. Construcció i
Serveis CCOO
Javier Jiménez. Resp. política sindical FSC CCOO
14.00h a 16.00 h
Dinar
16.00h a 17.30h
Treball de grups
17.30h a 18.30h
Ponència:
“Cambio de Modelo productivo y nuevas
cualificaciones profesionales”.
Estella Acosta Pérez. Professora de la UAM i
coordinadora del Conveni Indústria-Ensenyament.

Introduir-nos en la problemàtica de l’actual canvi
tecnològic i els seus efectes sobre ocupació,
protecció social i benestar.
Valorar com aquests efectes determinen una nova
divisió social del treball i com acarar-la per atendre
els sectors més dèbils i subalterns en la cadena del
valor.
Estudiar els efectes dels canvis i el seu impacte sobre
diferents “bretxes” i discriminacions ja existents
(impacte de gènere, bretxa digital...).
Considerar els elements necessaris per a una
estratègia d’acció sindical des d’aquesta perspectiva:
Reforçament del sindicat, participació interna i
externa, negociació, internacionalització.

Divendres, 15 de setembre
09.30h a 11.00h
Ponència: “Digitalización, nueva economía y retos
sindicales”.
Rafael Muñoz Bustillo. Catedràtic d’economia de la
Universitat de Salamanca.
Col·loqui.
11.00h a 11.30h
Descans.
11.30h a 12.30h
Treball de grup:
Pla d'acció.
12.30h a 13.00h
Conclusions
13.00h
Cloenda de l’escola.
Arturo León López,
Secretari general de CCOO PV.
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