La FEDERACIÓ DE SINDICATS INDEPENDENTS D'ENSENYAMENT va néixer l'any 1978 per iniciativa
d'un grup de professionals de l'ensenyament privat que van constituir els sindicats a Saragossa i Madrid. Des de
llavors no hem parat de créixer i estendre'ns. Actualment està formada per 44 sindicats provincials i 17
Federacions Autonòmiques i a Catalunya estem presents des de 2010.
FSIE és una organització sindical independent (FSIE no és un sindicat ideologitzat políticament, ni
tampoc un sindicat de classe. No apostem per la lluita de classes, som un sindicat amb classe o millor dit, el
sindicat “de la classe”; de l’aula) formada exclusivament per i per a professionals del sector de l'ensenyament
privat, concertat i d'atenció a les persones amb diversitat funcional, la finalitat de la qual és la defensa,
representació i foment dels nostres interessos comuns. El diàleg, l'elaboració de propostes i la negociació són els
nostres principals instruments d'acció que utilitzem des de la nostra independència, coherència i professionalitat.
FSIE-CAT té com a objectiu oferir un servei a la societat i la seva principal línia d'actuació és:

“La defensa i millora dels interessos i drets dels treballadors de l'ensenyament concertat, privat i
d'atenció a les persones amb diversitat funcional, dins del marc de la llibertat d'ensenyament entesa
aquesta com a llibertat d'elecció i creació de centres docents.”
FSIE-CAT treballa per:


Unir forces per millorar la nostra representativitat i participació social a Catalunya, donant a conèixer els
valors i les idees del sindicalisme independent i sumant esforços per desenvolupar els nostres reptes
comuns de ser reconeguts en l'àmbit laboral i educatiu.



Ser el referent dels treballadors, patronals i administracions, actuant com a catalitzadors de propostes i
participant en la presa de decisions amb la finalitat de millorar l'educació, les condicions laborals, la
professionalitat i la justícia social.



Involucrar als nostres afiliats en la gestió del sindicat i reconèixer la seva tasca.

NO TOTS SOM IGUALS
La llibertat sindical és un dret, en el qual l'aspecte més important és la possibilitat d'organitzar-se per a
la defensa dels drets laborals. Des de la nostra presència a Catalunya, determinats sectors estan polemitzant el
nostre paper com a sindicat únic i exclusiu de l'ensenyament concertat, privat i d'atenció a persones amb
diversitat funcional i no ens queda més remei que fer un comunicat de forma clara, contundent i decisiva per
aclarir totes les calúmnies que alguns sindicats estan difonent, de cara a desmotivar aquells que volen recolzarnos.
Se'ns acusa de ser el sindicat de l'educació diferenciada:
Parlar de FSIE-CAT, avui i sempre és parlar d'un dels principis que ens defineixen: la defensa de la
llibertat d'ensenyament, entesa aquesta com a llibertat de creació de centres educatius i com a llibertat
d'elecció per part de les famílies del tipus d'educació que considerin més adequada per als seus fills conforme a
les seves conviccions. I l'educació diferenciada és un model més dins del sistema educatiu i són centres educatius
autoritzats per les administracions educatives, per tant; legals.

Certament, l'educació diferenciada és minoritària a Catalunya, representant únicament un 5% de les
escoles concertades, però FSIE-CAT treballa en la defensa dels drets de tots els treballadors de l'ensenyament
privat i concertat, i, per tant, dels drets dels treballadors d'aquest tipus de centres. D'altra banda, no ens consta
que a cap família se li hagi obligat a matricular als seus fills en aquest tipus de centres educatius i entenem que
ho fan des de l'ús de la seva llibertat i el seu dret a triar.
FSIE-CAT té aproximadament un 7% de la representació sindical en aquests centres, on el 92% pertany
a la USOC. Tot i així, diuen que som el sindicat de la diferenciada!!!
Acusats de finançament irregular:
Les organitzacions que des de llavors han anat integrant-se a FSIE es regeixen per un principi de
solidaritat i cooperació entre elles, per una gestió democràtica i pel seu compromís amb els principis i finalitats
de la Federació.
El nostre finançament és transparent i està publicat a la nostra web. A Catalunya tenim els nostres
afiliats, però ens ajuda el Principi de solidaritat i cooperació en el qual els sindicats que formen FSIE es
comprometen a col·laborar amb la creació, suport econòmic i ajuda de personal, dels sindicats provincials i/o
autonòmics que ho necessitin. Totes les parts formen una sola organització.
FSIE no té imputats en els tribunals per malversació de fons públics i corrupció.
Els sindicats membres de FSIE sustenten econòmicament a la Federació amb la quota que aprova
l'organisme estatutàriament designat.
A diferència d'altres sindicats, FSIE no forma part de la Internacional de l'Educació (Suprafederació) que
es declara contrària a la llibertat d'ensenyament i partidària de l'escola pública, única i laica; així i tot, aquests
sindicats semblen trobar-se a gust en ella i finançar-la amb part de les quotes dels seus afiliats.
No ens volen ni veure
Estaven molt tranquils, pocs sindicats van a les constitucions on tenen el 100% de representativitat. En
la majoria d'aquests centres ni tan sols els treballadors saben quin sindicat els representa. Sota el lema: “ ja ho
fem tot nosaltres a la taula de negociació, no fa falta que el comitè d’empresa es preocupi de res” s'amaga la
falta d'informació cap als treballadors/es i la llibertat d'aquests a ser representats per altres sindicats.
La presència de FSIE-CAT a Catalunya els molesta, sobretot als que fins ara es creien els amos i
senyors. Els nostres principis estan molt ben valorats pels treballadors de la concertada i s'estan impacientant de
manera poc elegant. Volen evitar el naixement a Catalunya de l'únic i major sindicat creat per i per als
professionals de la privada/ concertada, (ells estan a la privada/concertada i també al sector públic) i que tota la
gent que confia en nosaltres hi formi part i siguin constructors d'aquest nou projecte, el qual s'està duent a
terme sempre sota la seva lliure elecció.
Els delegats sindicals, triats a Catalunya en l'àmbit del X Conveni col·lectiu autonòmic de l'ensenyament
privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics, computen al conveni nacional (VI Conveni
col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics), ja que per desig
dels signants (APSEC, FCCE, AEC, CCAEC, UGT i USOC) el nostre conveni autonòmic s'ha supeditat al nacional
com a dret supletori. La representativitat del conveni nacional, segons certificació del Ministeri de Treball amb
data 30 de juny de 2014, és la següent:
FSIE: 3.553 delegats

USO: 2.224 delegats

UGT: 1.695 delegats

CCOO: 907 delegats

FSIE té majoria absoluta en set Comunitats Autònomes i és la primera força sindical en quatre
comunitats més. No ho estarem fent tant malament quan milers de treballadors ens donen una vegada i una
altra la seva confiança en les eleccions. Ara volem ser la veu de molts i moltes a Catalunya i ho aconseguirem
malgrat les mentides i els atacs de la resta.

