CURRÍCULUM VITAE – JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS
DADES PERSONALS
Nom i cognoms: José Manuel Ardila Contreras
Data de naixement: 25 de setembre de 1968
Lloc de naixement: Oliva de la Frontera (Badajoz)
Correu electrònic: ardilacj@cubelles.org
Grup polític al qual representa a l’Ajuntament de Cubelles: Unitat
Cubellenca (UC11-RCat)

DADES ACADÈMIQUES
Formació reglada:
-EGB a l’Escola Charlie Rivel
-BUP i COU Institut Manuel de Cabanyes (VNG)
-Mestre, especialitat ciències socials
-Professor de primària, especialitat educació física.
-Llicenciat en història i geografia
Formació no reglada:
-Tercer curs d’anglès (Escola Oficial d’Idiomes)
-Cursos de Coordinador TIC TAC
-Cursos d’ofimàtica.
-Cursos de programes d’innovació.
-Curs de direccions de centres escolars.
-Curs de gestió academicoadministrativa i gestió econòmica.
-Curs de dinàmica de grups.
-Curs de competències bàsiques en el projecte educatiu. Àmbit de
matemàtiques, ciències.
-Curs del tractament d’imatges amb ordinador.
-Curs assessorament en coeducació.
-Curs de perspectives organitzatives i metodològiques en centres educatius.
Idiomes estrangers: Anglès

CURRÍCULUM VITAE – JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS

DADES PROFESSIONALS
Professió: Professor d’educació primària
Ocupació actual: Mestre Escola Josep Andreu “Charlie Rivel”
Trajectòria professional:
-Professor de primària funcionari des de 1996
-Professor de primària interí (1991-1996)
-Professor auxiliar de català (1989-90)
-Agent d’assegurances (1989-91)

DADES POLÍTIQUES
Càrrec actual: Regidor d’Unitat Cubellenca (UC11-RCat)
Regidor d'Urbanisme, Patrimoni i Espai Públic
Trajectòria política:
-Regidor d’Entesa per Cubelles (1999-2003)
-Regidor de Sanitat, Serveis socials i Comunicació (2000-03)
-Regidor d’Unitat Cubellenca- Reagrupament (des del 2011)
-Regidor de Serveis socials i Cultura (2011-12)

ALTRES DADES D’INTERÈS
Membre fundador dels Amics del Castell de Cubelles
Membre de la Fundació Estapè ( des del 2011)
Secretari de la Junta de directors i directores de Barcelona comarques (des del 2003)
Representat de directors i directores del Garraf (des del 2003)
Representat del professorat en el Consell Escolar de Barcelona Comarques (des del 2013)
Representat de pares i mares al Consell Escolar de l’Ins Cubelles (des del 2010)
Secretari de la Comissió d’Escolarització del Garraf (2004-2007)
Representat de pares i mares al Consell Escolar de l’Escola Charlie Rivel (2004-2013)
Cap de colla dels Diablets de Cubelles (2009-2011)
Col·laborador del Full de Cubelles
Ex Jugador del CF Cubelles en categories infantils
Pare de dos nens de 12 i 16 anys, el Pau i el Marc

