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Assumpte
OPOSICIÓ AL SERVEI DE DOCÈNCIA PRIVAT PAGAT AMB QUOTA EXTRA DELS ALUMNES AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE CONDICIONAMENT FÍSIC
2019-20-21 DE L'INSTITUT PÚBLIC CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
ID:
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22/11/2021
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22/11/2021

Tipus:

Tema:

Subtema 1:

Subtema 2:

Suggeriment

Educació i formació

Ensenyaments esportius

-

Sol·licitud

Contingut
Detall:
Att: Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació.
1) INFORMO:
PUBLICACIÓ ONLINE
http://www.educaciofisica.com/001%20Oposicio%20DavidRN%20docencia%20privada%20pagada%20xAlumnes%20CFGS%20Cond%20Fis%20INS%20publi
c%20CAR%202019_2021.htm
Accés des de: http://www.educaciofisica.com/opinionesydenuncias.htm
A data d'avui, mentres s'està llegint aquest document, no consta que Inspecció d'Educació hagi realitzat cap auditoria ni hagi fet cap actuació al respecte
d'aquesta situació.
ESCRITS REGISTRATS AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ:
Att.
Equip Directiu de l'Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu
Av. Alcalde Barnils, 5, Sant Cugat del Vallès, 08174 BARCELONA
Sant Cugat del Vallès, a 10 de maig de 2021
Att.
Subdirecció General d'Inspecció d'Educació (Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona)
Inspecció dels Serveis Territorials del Vallès Occidental (c/ del Marquès de Comillas, 67-69 08202 Sabadell)
Sant Cugat del Vallès, a 2 de juliol de 2021

Manifesto la meva oposició contra la resolució de l'Equip Directiu de l'Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès per la
contractació i externalització d'un servei docent privat pagat amb una quota extra dels alumnes, al Cicle Formatiu de Grau Superior de Condicionament Físic,
durant els cursos 2019-20 i 2020-21.
Les dades que consten són:
1. S'ha contractat dos professionals externs per impartir la UF2 Elaboració de programes de condicionament físic en sala d'entrenament polivalent, del Mòdul
Professional "Fitness en sala d'entrenament polivalent", de 44 hores de durada, i la UF2 Direcció d'activitats amb aparells cíclics, del Mòdul Professional
"Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical", de 40 hores de durada.
2. S'ha pagat el lloguer d'instal·lacions d'un club esportiu privat (Club Junior 1917) per impartir les hores dels respectius mòduls professionals.
3. El pagament del professional extern i del lloguer d'instal·lacions privades ha estat realitzat amb els diners obtinguts d'una quota extra de 1.000 Euros,
aproximadament, que s'ha cobrat a cada alumne per rebre una docència que ja està coberta amb el pagament de la matrícula del cicle complet (360 Euros,
que és el preu públic establert pel Departament d'Educació)*.
4. El professorat de l'Institut Públic del CAR responsable d'impartir el respectiu mòdul professional ha assistit només com a oient i observador a les classes
impartides pel professor contractat extern.
SOL·LICITO
Que consti per escrit, registrat i comunicat, que DAVID RIBERA-NEBOT no ha participat ni dona suport a cap decisió unilateral perquè s'imparteixi aquest
servei docent, privat i externalitzat i que es finança a càrrec dels alumnes en un centre que és de titularitat pública.
Que s'investigui tota la informació referent al servei privat de docència contractat, i, si s'escau, es facin les accions pertinents per reparar aquesta irregularitat
als alumnes i famílies implicades.
Sant Cugat del Vallès, a 10 de maig i 2 de juliol de 2021
David Ribera-Nebot
Departament de Tècnics Esportius · Sports Performance Institute at Sant Cugat
Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès - Barcelona
* La quota extra de 1.000 Euros, aproximadament, és independent d'una altre quota adicional que cada centre estableix. Per exemple (dades del curs 202122), en l'Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès la quota adicional d'aquest CFGS de Condicionament Físic és de aprox. 2.000
Euros (desafortunat model privat dins l'escola pública), mentre que en l'Institut Públic Cal·lípolis de Tarragona és de aprox. 150 Euros (model públic
coherent).
Actualitat
Al claustre de professors de l'Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat de juny 2021, ni els membres de l'equip directiu ni cap professor
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van aportar cap argument coherent que justiqués les accions aquí explicades.
A data d'avui, mentres s'està llegint aquest document, no consta que Inspecció d'Educació hagi realitzat cap auditoria ni hagi fet cap actuació al respecte
d'aquesta situació.
Documentació registrada a la seu central del Departament d'Educació
1. Registre 10 de maig de 2021
001 Oposicio DavidRN docencia privada pagada xAlumnes CFGS Cond Fis INS public CAR 10Maig2021 registrat (pdf)
2. Registres 2 de juliol de 2021
02 INSPECCIO central Dep Edu docencia privada pagada xAlumnes CFGS INS public CAR 2 juny 2021 registrat
02 INSPECCIO Valles Occidental docencia privada pagada xAlumnes CFGS INS public CAR 2 juny 2021 registrat
Membres de l'Equip Directiu de l'Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu
directora: Marta Arnaiz Vicente
cap d'estudis ESO/ BAT: Òscar Soler
cap d'estudis Cicles Formatius: Ricardo Pérez
cap d'estudis Tècnics Esportius: Francesc Cugat
coordinadora pedagògica: Maria Fernàndez
secretari: Pep Celma
Subdirecció General d'Inspecció d'Educació (Barcelona)
cap d'inspecció de serveis: Núria Grau Casanova
Inspecció dels Serveis Territorials del Vallès Occidental (Sabadell)
inspectora en cap: Marta Sellas Llombart
2) SUGGEREIXO:
Que prengui les mesures que consideri pertinents per a trobar una solució efectiva a l'esmentada situació.
Cordialment,
David Ribera Nebot
Adjuntar document:
02 INSPECCIO Valles Occidental docencia privada pagada xAlumnes CFGS INS public CAR 2 juny 2021 registrat.pdf 02 INSPECCIO central Dep Edu docencia
privada pagada xAlumnes CFGS INS public CAR 2 juny 2021 registrat.pdf
Dades de contacte
Nom i cognoms:

Document d'identitat personal:

David Ribera Nebot

DNI: 39340142E

Telèfon mòbil:
629659200
Correu electrònic:
driberanebot@gmail.com
Avisos
Canals d'avís: Correu electrònic

Estalviar paper protegeix el medi ambient.
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