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FORMACIÓ ACADÈMICA 

 

2018: Monitora de Lleure Infantil i Juvenil, a l’Escola Esplai de Tarragona, fundació 

Santa Maria de Siurana. Qualificació: 8’80. 

 

2014 – 2018: Graduada en Educació Infantil, amb menció en Atenció a la Diversitat, 

per la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Qualificació mitjana: 8’25. 

 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
2021: Formació de 2 hores a Educació 360. Organitzada pel Centre de Recursos 

Pedagògics de la Ribera d’Ebre, PFZ Ribera d’Ebre. (online) 

 

2021: Formació de 2 hores a Minimons a l’aula: Metodologia CREALIJ. Organitzada 

pel Centre de Recursos Pedagògics de la Ribera d’Ebre, PFZ Ribera d’Ebre. (online) 

 

2021: Formació de 2 hores a El lideratge per a la millora educativa del centre. 

Organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de la Ribera d’Ebre, PFZ Ribera 

d’Ebre. (online) 

 

2021: Formació de 2 hores a Felicitat a l’aula: eines útils de gestió emocional en 

moments complexos. Organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de la Ribera 

d’Ebre, PFZ Ribera d’Ebre. (online) 

 

2020: Formació de 2 hores a la Formació preventiva Online “COVID-19”. Organitzada 

per la Fundació Educativa i Social, a través de Salut i Treball; servei de prevenció de 

Riscos Laborals.  

 

2020: Formació de 3 hores a la I Jornada Online “Infància i Natura: llavors i reflexions 

educatives després de la COVID-19”. Organitzada per l’ajuntament d’Amposta.  

 



2019: Formació de 4’75 hores a la Jornada de Nutrició Infantil de les Terres de l’Ebre, 

organitzada per Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre, a través de l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, a Tortosa.  

 

2019: Curs de formació permanent del professorat de 60 hores, d’Aprenentatge i 

Animació a la Lectura, organitzat per l’associació Doqua. Reconegut pel Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

2019: Curs de formació permanent del professorat de 30 hores, Eines TAC: el quadern 

de notes digital, organitzat per l’Associació SomDocents. Reconegut pel Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  

 

2018: Curs de formació permanent del professorat de 60 hores, d’Aprenentatge 

Cooperatiu, organitzat per l’associació Doqua. Reconegut pel Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

2018: Curs de formació permanent del professorat de 30 hores, Eines Digitals, 

organitzat per l’Associació SomDocents. Reconegut pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

2018: Formació de 6 hores a la I Jornada d’educació per a la diversitat, “reflexionant 

sobre la inclusió”, organitzada per la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i 

Virgili i la Fundació Estela, a Tarragona.  

 

2018: Formació de 30 hores a les XII Jornades d’Escola Rural en la formació inicial 

dels Mestres de Catalunya, organitzades pel Grup Interuniversitari d’Escola Rural 

(GIER), a Deltebre.  

 

2018: Curs de formació de 15 hores al Seminario Introductorio a la Educación 

Montessori, impartit pel Centro Internacional Montessori Institute (IMI), a Tarragona.   

 

2017: Curs de formació de 30 hores en Comunicació de Llengua de Signes Catalana, 

del mòdul A, impartit per l’associació AGILS Formació per a la Llengua de Signes i el 

Consell Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa.  

 



2015: Formació de 30 hores a les Jornades d’Aprenentatge Actiu: Juguem com 

jugaven les nenes i els nens de Tàrraco, impartit pel Camp d’Aprenentatge de la citutat 

de Tarragona, a Tarragona.  

 

2015: Formació de 12’5 hores a les Jornades d’Educació: l’educació com a motor de 

canvi social. Elaborades per l’Assemblea de la facultat de Ciències de l’Educació i 

Psicologia de la URV, a Tarragona.  

 

 

 

EXPERIÈNCIA LABORAL 

 

09/2020 – Actualitat: Directora de Llar d’Infants Municipal. A la Llar d’Infants “Els 

Figotets”, de Riba-roja d’Ebre. (32 hores setmanals) 

Funcions: gestió, organització i planificació de la llar. Coordinació del personal, 

distribució de tasques i dinamització de l’equip educatiu. Manteniment de 

relacions amb famílies i altres usuaris de la llar. Atenció directa als infants.  

 

12/2018 – 08/2020: Auxiliar d’Educació Infantil. A l’Escola Bressol “La Morera”, de 

Móra d’Ebre. ( 35’5 hores setmanals) 

Funcions: reforç en el desenvolupament de les classes, manteniment de les 

 joguines i materials, cura i higiene dels infants, comunicació d’informacions 

amb les famílies, programació i execució de sessions d’anglès als diferents 

nivells educatius. (nivell P0, P1 i P2) 

 

07/2018 – Actualitat: Monitora de lleure voluntària amb l’Associació Infinits Somriures, 

Sant Cugat del Vallès, (Entitat amb joves amb discapacitat funcional). 

Funcions: cura personal dels joves participants, dinamització d’activitats i jocs, 

cura i organització del material, etc. 

 

 

10/2018 – 06/2019: Monitora d’anglès extraescolar, al CEIP Sant Miquel, d’Ascó. 

Gestionat per l’empresa de lleure “Eixam”. (4,50 hores setmanals) 

Funcions: cura dels infants, programació de la docència, organització i gestió 

del funcionament i desenvolupament de les classes/sessions. (Nivells: P3 

d’infantil fins 4t de primària) 

 



10/2018 – 01/2019: Monitora d’anglès extraescolar, a l’Institut - Escola 3 d’Abril, de 

Móra la Nova. Gestionat per l’empresa de lleure “Eixam”. (5 hores setmanals) 

Funcions: cura dels infants, programació de la docència, organització i gestió 

del funcionament i desenvolupament de les classes/sessions. (Nivells: P3 

d’infantil fins 4t de primària) 

 

10/2018 – 12/2018: Auxiliar d’Educació Infantil. A l’Escola Bressol “La Morera”, de 

Móra d’Ebre. (15 hores setmanals) 

 Funcions: reforç en el desenvolupament de les classes, manteniment de les 

 joguines i materials, cura higiene dels infants. (nivell P0, P1 i P2) 

 

 

 

IDIOMES 

 

Català: Llengua materna 

- Certificat oficial de la Direcció General de Política Lingüística: C1.  

Castellà: Nivell Alt (parlat, escoltat, llegit i escrit). 

Anglès: Nivell Intermedi  

- Títol oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes: PET. 

- Estudiant del nivell oficial FIRST. 

 

 

INFORMÀTICA 
 

2018: Formació docent del curs online de 30 hores d’Eines Digitals, organitzat per 

l’associació SomDocents, el qual acredita el perfil digital docent: 

 Domini i creació de blog, kahoot i portafoli digital. 

 

 


