
 
 

BASES PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROPOSTES FORMATIVES 
COPLEFC AULA 

 

El COPLEFC, amb la finalitat de fomentar el desenvolupament professional continuat dels seus col·legiats 
i associats, ha creat el COPLEFC Aula.  

El COPLEFC Aula és un espai d’actualització i desenvolupament professional dirigit a tots aquells que 
estiguin interessats a millorar la seva formació i les seves competències professionals. En aquest sentit, 
les activitats, les accions i els cursos proposats oferiran un ventall atractiu, variat i de qualitat sobre temes 
dels nostres cinc àmbits professionals: 1.) educació, 2) gestió i economia de l’esport, 3) activitat física i 
salut, 4) activitat i turisme al medi natural i 5) esport i rendiment. 

Atenent a les demandes dels col·legiats/associats, el COPLEFC Aula oferirà propostes a tot el territori 
català, ja sigui en format presencial, semipresencial o online. 

El COPLEFC Aula acollirà propostes i iniciatives formatives dels propis col·legiats i associats. D’aquesta 
manera es crea un nou servei al col·legiat/associat de divulgació de la seva activitat professional com a 
docent.  

Algunes d’aquestes accions formatives podran ser susceptibles de reconeixement per l’Administració 
corresponent (Departament Educació, Escola Catalana de l’Esport, etc.). 
 

1. Objecte 
 
L’objecte de la convocatòria és iniciar un procés de selecció d’activitats, accions i cursos de formació per 
elaborar el calendari del COPLEFC Aula d’enguany. 
 

2. Requisits  
 
2.1. Ser col·legiat/ada o associat/ada del COPLEFC, si la proposta és pròpia d’algun dels àmbits de les 
ciències de l’activitat física i de l’esport. 
 
2.2. En cas de matèries que no siguin pròpies de les ciències de l’activitat física i de l’esport, però sí que 
hi estiguin relacionades, s’hi podrà presentar qualsevol altre professional que n’acrediti l’experiència 
necessària. 
 
2.3. Per poder participar al COPLEFC Aula caldrà emplenar aquest formulari. 
 

https://www.coplefc.cat/forms/sollicitud-propostes-formatives-coplefc-aula/106


 
 

 
3. Criteris de selecció de les propostes 

 
3.1 El Consell Assessor del COPLEFC Aula vetllarà perquè el programa de la proposta sigui: 

 
3.1.1 D’algun dels cinc àmbits professionals ja esmentats: 1) educació, 2) gestió i economia 

de l’esport, 3) activitat física i salut, 4) activitat i turisme al medi natural i 5) esport i 
rendiment.  

3.1.2 Adequat i ajustat a la demanda. 
3.1.3 Innovador, original i variat de continguts. 
3.1.4 Impartit per professorat expert (per a la qual cosa es valorarà la seva trajectòria). 

 
3.2 En cas que les propostes formatives siguin de llarga durada, es valorarà la viabilitat que 

aquesta pugui ser fragmentada en diferents blocs. 
 
 

4. Remuneració i certificació 
 
4.1 La retribució econòmica establerta per als docents serà en funció del nombre d’hores de l’acció 
formativa: 
 

 Per accions d’1 a 4 h: 90 €/h bruts  
 Per accions de 5 a 10 h: 70 €/h bruts 
 Per accions de +10 h: 60 €/h bruts 

 
4.2. En aquesta remuneració queda inclosa la preparació de la docència, l’elaboració dels materials 
didàctics, així com l’execució presencial o en línia de les sessions. 
 

4.3. Tots els docents hauran d’assistir a una reunió prèvia de presentació del programa i de coordinació 
de continguts. 
 
4.4. Els pagaments restaran sotmesos a les retencions establertes per la normativa fiscal vigent en el 
moment del lliurament. La persona interessada haurà d’acreditar qualsevol circumstància que modifiqui el 
règim general de retencions. 
 
4.5. El COPLEFC emetrà a tots els docents un certificat de reconeixement de l’acció formativa impartida. 
 

5. Sol·licitud i termini  
 
5.1 Per poder participar al COPLEFC Aula com a persona docent caldrà emplenar aquest formulari. 
 
5.2. El període per presentar propostes formatives és de l’1 al 31 de maig de 2019, ambdós inclosos.  
 
L’ 

6. Resolució i òrgan competent 
 
6.1. El Consell Assessor del COPLEFC Aula, integrat per la Comissió Directiva, Gerència, la persona 

responsable de l’Àrea Tècnica, juntament amb els coordinadors de les diverses comissions d’experts, 
serà l’encarregat de resoldre les peticions proposades. 

 
6.2. La convocatòria es resoldrà durant la segona quinzena del mes de juny del 2019. El resultat de la 

resolució es comunicarà per correu electrònic a tots els sol·licitants de manera individualitzada. 

https://www.coplefc.cat/forms/sollicitud-propostes-formatives-coplefc-aula/106


 
 

 
6.3. Es disposarà de deu dies naturals posteriors a la resolució del Consell Assessor del COPLEFC Aula, 

per formular-hi al·legacions, que s’hauran d’enviar per correu electrònic a coplefc@coplefc.cat. 
 

6.4. El Consell Assessor del COPLEFC Aula resoldrà els conflictes que es produeixin, si s’escau, durant 
l’execució de les accions formatives, que s’hauran de comunicar per escrit a l’adreça 
coplefc@coplefc.cat. 

 
 
8. Confidencialitat i protecció de dades 
 
El COPLEFC és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i informa que 
aquestes dades seran tractades d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de 
dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud al procés de selecció de 
professorat de COPLEFC Aula. 
 
Les seves dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i, quan 
ja no sigui necessari per a aquest fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la 
pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. 
 
Quant a la comunicació de les dades, està previst cedir les seves dades a XARXA CAPITAL, empresa 
subcontractada pel Responsable, en ser necessari per aconseguir la finalitat del tractament, i cedir-ne en 
concret les dades personals i el currículum personal. 
 
Mitjançant l’emplenament i la tramesa del formulari corresponent, l’usuari/ària accepta i autoritza que les 
seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part del COPLEFC. Vostè podrà 
retirar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, 
supressió, limitació i oposició previstos a la Llei, així com enviar una reclamació davant l’Autoritat de 
control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Les dades de contacte 
per exercir els seus drets és: COPLEFC. Provença, 500 – 08025 Barcelona. Correu electrònic: 
coplefc@coplefc.cat DPO: Protecció de Dades Datax, SL, dpo@datax.es. 
 
En cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal i titularitat de tercers haurà, 
amb caràcter previ a la seva inclusió, d’obtenir-ne el consentiment i informar-los de tots els continguts 
esmentats al paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, 
exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les 
degudament actualitzades. 
 
Per formar part del professorat del COPLEFC Aula i per complir amb la metodologia docent del centre, és 
imprescindible l’enregistrament de la seva imatge i la seva veu durant les classes presencials. 
 
D’altra banda, d’acord amb aquesta metodologia, el material utilitzat en el desenvolupament de l’acció 
formativa passarà a formar part de la propietat intel·lectual del COPLEFC i serà publicat als seus mitjans. 
 
A més, com a persona formadora, s’ha de comprometre a mantenir la confidencialitat de les seves 
converses i informació compartida amb els participants. 
 
9. Consentiment explícit a la cessió de dades a empresa subcontractada  
 
Per poder dur a terme la relació contractual establerta en aquest acord, les parts es comprometen a 
tractar la informació a la qual tinguin accés amb motiu de l’acord esmentat amb total confidencialitat. Les 
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estipulacions de confidencialitat contingudes en aquestes clàusules continuaran en vigor una vegada 
finalitzada la relació contractual o si s’hagués resolt. Les parts manifesten que les dades i informació 
facilitada en aquest document seran tractades d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en 
matèria de protecció de dades i el Reglament (UE), 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), amb la 
finalitat exclusiva de dur a terme l’execució del contracte. Aquestes dades es conservaran mentre existeixi 
una relació contractual entre les parts, així com per complir amb els terminis de conservació legalment 
establerts. Quan les dades ja no siguin necessàries, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades 
per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. No està previst comunicar 
les dades a tercers, excepte per obligació legal o a aquells prestadors vinculats a les parts que actuïn 
com a encarregats del tractament. Qualsevol altra cessió s’informarà prèviament als titulars del contracte. 
En qualsevol moment, les parts podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades i els de limitació o oposició al tractament, dirigint-se mitjançant comunicació escrita a 
l’adreça que apareix a l’encapçalament d’aquest contracte. No obstant això, la retirada de consentiment 
comportarà la rescissió del contracte, ja que les dades són imprescindibles per a la seva execució. Si les 
parts consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, podran 
interposar una reclamació davant l’Autoritat de control a www.aepd.es. 
 
 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 


