
 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

 Grau en Educació Infantil a la Universitat de Lleida des de l’any 2015 al 2019. 

 Batxillerat de Ciències Socials: des de l’any 2013 al 2015, a l’Institut de Flix 

(Tarragona). 

 Educació Secundària Obligatòria (ESO): des de l’any 2009 al 2013, a l’Institut de Flix 

(Tarragona). 

 Graduat escolar: des de l’any 2000 al 2009, al Col·legi Enric Grau i Fontserè (Flix, 

Tarragona). 

 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

 Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa, curs online organitzat 

per l’Associació SomDocents, del 2 al 23 de febrer de 2021. Durada de 30 hores 

lectives. 

 Bullying; Prevenció, detecció i actuació en el lleure educatiu i sociocultural, curs online 

organitzat per l’Escola de Formació de l'Acellec, del 3 al 31 de desembre de l’any 2020. 

Durada de 30 hores lectives. 

 La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes, curs 

online organitzat per l’Associació SomDocents, del 2 al 23 de novembre de l’any 2020. 

Durada de 30 hores lectives. 

 Psicomotricitat, curs online organitzat per l’Associació SomDocents, del 3 al 24 de 

febrer de l’any 2020. Durada de 30 hores lectives. 

 Social Media Management; Comunicació i Promoció Efectiva a les Xarxes Socials, curs 

online organitzat per la Universitat de Lleida, l’any 2019. Durada de 75 hores lectives. 

 EDUTIC! Civisme i ètica digital, curs online organitzat per la Universitat de Lleida, l’any 

2019. Durada de 20 hores lectives. 

 II Jornades de Didàctica de la Llengua i la Literatura, contar és encantar, a la 

Universitat de Lleida, l’any 2016. Durada de 10 hores lectives. 

 Curs de monitora de lleure infantil i juvenil: part teòrica durant l’estiu de l’any 2017, a 

Flix (Tarragona) i, part pràctica, durant l’estiu de l’any 2018 a l’Escala (Alt Empordà) i a 

la Molina (Cerdanya). 

 

ANDREA COMAS HERRERO 



CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS 

 Català: Nivell alt parlat i escrit (certificat C). 

 Castellà: Nivell alt parlat i escrit. 

 Anglès: Nivell baix escrit i parlat. 

 

EXPERIÈNCIA LABORAL 

 Monitora de lleure infantil i juvenil al Casal d’Hivern de Flix, del 27 al 31 de desembre 

del 2020. 

 Realització de substitucions com a educadora infantil a l’Escola Bressol Municipal ‘los 

Catxapets’, a Vilalba dels Arcs (Terra Alta) al setembre del 2020. 

 Monitora de lleure infantil i juvenil al Tria’t l’Estiu de Flix, del 6 al 24 de juliol del 2020. 

 Monitora de lleure infantil i juvenil a l’empresa Club Elements, a Coma-ruga, de l’11 al 

13 de març del 2020. 

 Realització de substitucions com a educadora infantil a l’Escola Bressol Municipal 

l’Auberge (Benissanet, Ribera d’Ebre), a l’Escola Bressol Municipal l’Olivera (Reus) i a 

l’Escola Bressol Municipal La Ginesta (Reus), any 2019-2020. 

 Monitora de lleure infantil i juvenil al Casal d’Hivern de Flix, l’any 2019. 

 Monitora de lleure infantil i juvenil a l’empresa Club Elements i al XANASCAT l’estiu del 

2018 i 2019 i la temporada de primavera de l’any 2019. 

 Monitora voluntària als parcs de Nadal de Flix des de l’any 2012 fins al 2015. 

 Monitora voluntària al Tria’t l’Estiu de Flix des de l’any 2012 fins al 2015. 

 Pràctiques de Psicomotricitat Infantil a l’escola La Noguera (Balaguer), durant el 4t curs 

de la carrera a la Universitat de Lleida (curs 2018-2019). 

 Pràctiques d’Educació Infantil durant tots els cursos de la carrera, amb nens de 0-6 

anys. Escoles: Col·legi Santa Maria de Gardeny a Lleida (curs 2016-2017), Maristes 

Montserrat de Lleida (curs 2017-2018) i Escola Joc de la Bola a Lleida (curs 2018-2019). 

 

ALTRES DADES 

 Cotxe particular. 

 Plena disponibilitat. 


