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Experiència professional
Atenció a persones amb discapacitat
2015-Actualitat Centre Ocupacional Bogatell (Icària Iniciatives Socials)
Direcció tècnica
•
•
•
•

Assumir la coordinació tècnica del centre, en quant a desenvolupament del
programa de centre i de realització del servei educatiu.
Elaborar i ser responsable de l’execució del programa general d’activitats
establert per l’entitat titular i informat pel Consell Assessor i de Seguiment.
Dirigir les sessions amb els professionals de l’equip tècnic per a l’estudi,
confecció, seguiment i avaluació dels plans personals dels nostres clients.
Supervisar l’execució dels programes, així com comprovar l’eficàcia i qualitat
dels serveis tècnics.

2001-2014 Centre Ocupacional Bogatell (Icària Iniciatives Socials)
Coordinadora de suports.
Funcions: Elaborar els plans personals i de treball de les persones del meu grup.
Organitzar i planificar la secció d’Artesania. Portar a terme formacions sobre Habilitats
Socials i Comportament Autodeterminat amb persones amb discapacitat
Àmbit universitari
2001-2002 EDUCACION LINE (Universitat Oberta de Catalunya)
Assessora
Funcions: Assessorament de les persones que sol·licitaven informació sobre els cursos
d’accés a la universitat.

Educació d’Adults
2000 APTOS Associació per la Promoció Ocupacional i Social
Educadora Social
Funcions: Donar cursos de PIRMI a persones que estaven a l’atur.
Formació Acadèmica
2014-2015 Cursant el Post Grau de “Malalties Mentals i Alteracions de la Conducta
amb persones amb Discapacitat Intel·lectual” per la Universitat Internacional de
Catalunya.
2002 Llicenciada en Psicopedagogia per la Facultat de Psicologia i Ciències de la
Educació, Blanquerna (Ramon Llull).
1999 Diplomada en Educació Social per la Escola Universitària Pere Tarrés (Ramón
Llull)
Formació Complementaria
Pràctiques de la diplomatura d’Educació Social: Al Centre Juvenil Martí Codolar, amb el
grup d’adolescents (13-16 anys), al curs 1998-1999 (en un període de 250 hores). Les
meves tasques eren donar repàs escolar, educar en el temps lliure.
Pràctiques de Psicopedagogia: A la Fundació Escó, en el projecte d’educació d’adults,
concretament amb dones immigrants, prostitutes...Les meves tasques van ser fer
activitats de lecto-escriptura i alfabetització.
Capacitats i competències informàtiques
Domini dels components de Microsoft Office ( Word, Excel i Power Point).
Domini de les eines de cerca a la xarxa, correu electrònic i skipe.
Idiomes
Castellà: Llengua materna
Català: Nivell C de català
Anglès: Nivell elemental
Italià: Nivell mitjà

