Som la teva veu!
La veu de la
concertada
Ser de FSIE-CAT
ja és un avantatge;
aquí encara en trobaràs més.

En educació som capdavanters. La majoria confia en nosaltres perquè
resolem els problemes i defensem amb fermesa els nostres objectius.
Perquè, com tu, som professionals del sector i vetllem pels teus
interessos.

Per això...

Per poder:
TREBALLAR: per la dignificació i el reconeixement de la nostra professió.
ASSOLIR: la millora i l’equiparació de les condicions econòmiques i
laborals del PDI, del PAS i del personal de centres d’atenció a la
discapacitat.
OBTENIR: el reconeixement social que ens mereixem per part de les
patronals i les administracions públiques.

Més raons per afiliar-te a

:

Defensem exclusivament els drets dels
treballadors/es de la privada i concertada.


No tenim dues cares Pública/Privada. No et
deixem sol.

Amb el teu suport tindrem més recursos
per a arribar a més escoles i poder formar part
de la taula de negociació de Catalunya.


On FSIE està present en les negociacions dels
convenis, s’aconsegueixen millors condicions laborals
per als treballadors.

T’oferim les màximes prestacions i
avantatges amb la quota més baixa del sector.


Donem una resposta ràpida a totes les teves
consultes. Assessorament laboral, suport jurídic,
formació, descomptes, …

Avantatges pels afiliats
Defensa jurídica en cas de necessitat
per part de l’afiliat.

Assessorament laboral orientant
als nostres afiliats en aspectes
relacionats amb la seva nòmina, el contracte
laboral, els permisos, les novetats
en els nous convenis, etc.

Informació periòdica

de notícies
relacionades amb l’educació privada i
concertada, mitjançant correus
electrònics, fulletons on-line i sobres
amb la informació més actual entregats en
mà.

Tramitació de
documentació:
jubilacions, excedències, estadis,
baixes per maternitat,…

Formació

on-line i presencial,
amb tot un ventall de cursos i
titulacions homologades,
destinada als professionals de
la concertada, privada,
universitat, col·legis majors i
educació infantil.

Ser de FSIE-CAT desgrava
a la teva declaració de la renda.

Més avantatges …
Et presentem les entitats amb les que tenim un acord de col·laboració vigent
per a tot el territori espanyol. Per a que puguis fer efectius els descomptes,
hauràs de presentar el certificat o carnet d’afiliació a
.

Salut
Els afiliats i familiars
obtindran condicions molt
avantatjoses en aquesta
assegurança sanitària.
www.asisa.es 902 010 010.

Acord amb Multiópticas per a que p ug uis beneficiar-te
del 15% de descompte. Assegurança sanitària sense
copagament amb pòlissa dental inclosa.
Descomptes del 10% en les
tarifes oficials.

La primera consulta
és gratuïta i els afiliats
i familiars tenen un 5%
de descompte. en els
tractaments.

www.dentalis.es
902 74 73 72

Hotels i agències de viatges
Descomptes
exclusius.
www.achotels.com

Descomptes fins al
10%. No
acumulables a
promocions
especials.

902 292 293

Demana’ns el teu codi
de client Fsie.
www.nh-hoteles.es 902 115 116

Fins a un 10%
de descompte.

25 € per als
afiliats a Fsie
(Allotjament i
esmorzar)
Avda. Diagonal, 347, 5è-1ª
Barcelona. Telf.686 468 714
pili@biarge.com

www.hotelessilken.com

Hotels DaguisaAndorra ofereixen
un 10% de
descompte als
afiliats de Fsie i
als seus
acompanyants.
www.daguisa.com
(376) 804200

Fins a un 10%
de descompte,
a més d’un 5%
de la “tarifa
única”.
reservas@parador.es
902 547 979

10% de descompte
sobre preus mínims
garantits.
www.hotelopia.es

http://fsie.hotelopiaclub.com
Accés al club amb el codi d’afiliat
Fsie.
Go Travel
Zamora us
ofereix grans
descomptes en:
vols, hotels,
excursions, creuers i circuits.
www.gotravel-zamora.com
Entre un
10 i un
15% de
descompte en més de 30.000
hotels.
www.roomleader.es

Universitats
Els afiliats a Fsie i els seus
fills tenen un 10% de dte. en
la matrícula dels graus i
postgraus.
Ara, nous graus en Ed.infantil i Ed.Primària.
www.uaoceu.es 93 254 09 00
20% de descompte aplicat a
la mensualitat ordiaria de
la modalitat semipresencial.
www.cardenalcisneros.es 91 889 12 54
Importants descomptes
i avantatges en els
Graus i Màsters per als
afiliats i els seus cònjuges i fills.
www.nebrija.com 902 321 322

15% de descompte en el Curs
d’Adaptació a Grau i un 10%
en la resta de titulacions.
www.uem.es 902 23 23 50

Reducció del 20% sobre el
preu del curs.
www.upsa.es / www.eulv.es
20% de descompte sobre el preu del
Curs d’Adaptació a Grau de Mestre.
Homolog. Univ.Camilo José Cela.
www.a ulacinter.es 91 319 34 10

Oci
Descomptes en les entrades al
parc per als afiliats i els seus
familiars.
www.dinopolis.com
902 448 000

Tindreu un 15% de dte. en totes les
tarifes del camping durant tots els
dies de l’any.
www.campinglomonte-alicante.es
Els afiliats tenen fins a un 10%
de descompte. Turisme rural en
un entorn natural privilegiat.
Camarena de la Sierra. Teruel.
www.cabanasdejavalambre.com
607 219 487

Altres
Material educatiu i creatiu.
www.latiendadelprofesor.es

15% de descompte per als afiliats en
tots els cursos on-line i semipresencials. www.formem-nos.org
699 070 129 / 629 38 20 71

Un 15% de dte. per a l’afiliat i 4 acompanyants a
l’Eco-Parc dels Pirineus. Andorra.
http://www.naturlandia.ad/
comercial@naturlandia.ad 376 741 463
Fins a un 20% de dte. en els
serveis de talasoteràpia i un 10%
en l’allotjament.
reservas@thalasia.com
968 18 20 07
Descomptes als 43 balnearis urbans
de la seva xarxa, repartits per tota la
geografia nacional. Hidroterapia i
termalisme.
www.balneariosurbanos.es
902 886 220

“La editorial de l’opositor”. Textos per a
oposicions a Mestres i Secundària.
www.mad.es
Avantatges, serveis gratuïts i
condicions especials en serveis
financers. www.bancorreos.es

Com pots afiliar-te?
1. Entra

a l’apartat

de la nostra web

2.

www.fsiecatalunya.cat

Consulta les diferents categories i
tria la quota que millor s’adapta a tu.

3. Omple i envia

on-line la

indicant les teves dades i
quina és la categoria triada.

FSIE-CAT amb les xarxes socials
www.facebook.com/fsiecatalunya

www.fsiecatalunya.cat/
www.fsie.es

@FSIECATALUNYA

Posa’t en contacte amb
nosaltres i t’ajudarem!

660 398 220 / 659 98 85 39

@ federacio@fsiecatalunya.cat

