En què ens diferenciem?
?

.- Des de FSIE duem a terme iniciatives
centrades en fer arribar a la societat el següent
missatge: l’ensenyament privat/concertat compta
amb professionals qualificats, compromesos i formats.
FSIE suma esforços, mitjançant campanyes a través de les
xarxes socials i la premsa, per animar a les famílies a que
matriculin als seus fills als nostres Centres. Perquè un alumne
més pot salvar el teu lloc de treball. Més informació

.- FSIE defensa amb fermesa els
interessos del sector de la privada i
concertada i va demanar al Senat la
retirada i modificació de diferents esmenes
a la LOMCE.
Entre d’altres, vam demanar la supressió de l’esmena
del Grup Parlamentari Popular que permetia a les
empreses modificar els salaris reflectits en els mòduls dels
concerts i que trencava la negociació col·lectiva i el
pagament delegat. Esmenes presentades

.- FSIE demana al Govern que desenvolupi la
Llei de la Funció Docent incloent a tots els
professionals del a docència.
No podem deixar que als docents de la Privada/Concertada
se’ns exclogui o discrimini. Exigim ser reconeguts i valorats. O
algú està buscant que hi hagi professionals de primera i segona
categoria? Campanya de recollida d’adhesions: Suma-t’hi

.- FSIE es posiciona totalment en contra
de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
que pretén eliminar progressivament
l’ensenyament concertat a Catalunya.
A diferència d’altres sindicats que encara no s’han
posicionat al respecte, des de FSIE ens reafirmen i
defensem la Llibertat d’Ensenyament, la llibertat de creació
de centres i la llibertat de les famílies. Posicionament

.- Per coherència amb els nostres principis,
FSIE va abandonar l’any 2009 la IE
(Internacional de l'Educació).
La IE només contempla la possibilitat de l’existència de
l’ensenyament públic i laic, sense considerar en cap moment
l’educació d’iniciativa social i privada. Actualment sindicats amb
presència a la concertada com UGT, CC.OO. i USO encara hi
formen part.
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