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SOBRE MI 

 

Enguany farà 10 anys que visc a 

Mallorca. Tinc 39 anys. Sóc un 

professional competent, resolutiu, 

compromès, organitzat, de tracte 

afable, responsable i feiner. Em 

presento amb l’aval dels mèrits 

acadèmics associats a la meva 

trajectòria universitària i amb un 

bagatge laboral que m’acredita 

per a la tasca docent i per a 

activitats relacionades amb 

l’administració i amb la gestió i 

l’assessorament lingüístics i 

culturals.  

 

 

CAPACITATS 

 

PROFESSIONALS 

SOCIAL MEDIA      

OFFICE      

PROGRAMES 

TA 

     

MILLENIUM ED.      

BITBAN      

 

PERSONALS 

COMMUNICACIÓ      

ORGANITZACIÓ      

MANEL SOLER CASES  

FILÒLEG, PROFESSOR, ASSESSOR, CORRECTOR 

 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

 

(2009 – 2016) 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA CATALANA 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

 

(2016) 

‘PRÀCTIQUES I CREENCES FUNERÀRIES A EGIPTE’ 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

Descripció: curs d’un mes de duració, realitzat en el marc dels estudis 

de llicenciatura en filologia i convalidat com a crèdit de lliure elecció 

en l’expedient acadèmic. S’hi aborden, entre d’altres coses, aspectes 

diversos relacionats amb la recerca sobre la història i la cultura de culte 

funerari a l’Antic Egipte. 

 

(2016) 

‘ALIMENTACIÓ ANTIAGING’ 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

Descripció: curs d’un mes de duració, realitzat en el marc dels estudis 

de llicenciatura en filologia i convalidat com a crèdit de lliure elecció 

en l’expedient acadèmic. S’hi plantegen qüestions relacionades amb 

la recerca en l’àmbit de la salut i les dietes antienvelliment, des d’un 

vessant teòric i també pràctic. 

 

                                                                                                                 (2017) 

‘INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA FORENSE’ 

LABORATORIO SQ-LINGÜISTAS FORENSES 

Descripció: curs d’iniciació teòrica a distància i tutoritzat. Introducció a 

la disciplina de la lingüística judicial i forense, emmarcada dins de l’àrea 

de la lingüística aplicada. 

                                                                                                       

                                                                                                          (2017/18) 

‘MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA’ 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Descripció: màster de formació especialitzada per a la docència en 

l’àmbit de la Secundària, la Formació Professional i l’EOI. Especialitat en 

llengua i literatura catalanes. Completada i superada la part teòrica i 

la pràctica a Instituts. Pendent d’entregar el TFM. 

 

 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 

(2002 – 2007) 

SECRETARI ADJUNT I TÈCNIC 

CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ 

 

Funcions: encarregat de tasques administratives i de la gestió i 

l’organització d’activitats esportives en el marc dels Jocs Esportius 

Escolars de Catalunya (JEEC), primer com a adjunt i, temporalment, en 

període de substitució, com a tècnic. 

mailto:morunys@hotmail.com


CREATIVITAT      

IDIOMES 

 

CATALÀ      

CASTELLÀ      

*ANGLÈS      

 

*B2 Marc Comú Europeu de 

Referència (MCER). 

 

EXPERIÈNCIA ADDICIONAL 

 
 
 
SIGNE WORDS (2013): pràctiques 

amb beca del Banco Santander. 

Funcions diverses: control i 

manteniment de pàgines web, 

correcció i traducció de textos, 

disseny de pàgines, tasques 

comercials i redacció d’articles 

d’opinió, entre d’altres. 

 MUNDOACADEMIA (2015): tasques de 

reforç escolar en assignatures 

diverses. 

ALTRES ACTIVITATS 

- Tasques de correcció i revisió de 

treballs, projectes educatius i 

acadèmics, literaris i de temàtica 

científica. Treball per compte propi, 

centres educatius i empreses (últim 

encàrrec del Grup Planeta, per al 

segell editorial Proa). 

- Tasques de reforç escolar en 

assignatures diverses. 

- Preparació d’exàmens de nivell de 

català i de proves d’accés a la 

universitat per a majors de 25 anys. 

- Examinador en proves oficials 

d’obtenció del nivell de llengua 

catalana. 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

 

CARNET DE CONDUIR 

 

 

 

 

 

DISPONIBILITAT I FLEXIBILITAT 

HORÀRIA 

BON NIVELL DE MECANOGRAFIA 

 

 

 

 

 

(2008 – 2009) 

ASSESSOR LINGÜÍSTIC I CORRECTOR 

DIARI SEGRE 

 

Funcions: tasques de correcció i revisió de textos periodístics, i 

d’assessorament lingüístic a l’equip de redactors del diari. En període 

de substitució.  

 

(2008 – 2009) 

PROFESSOR DE LINGÜÍSTICA I ORIENTACIÓ SOCIOCULTURAL 

MPDL-LLEIDA SOLIDÀRIA 

 

Funcions: tasques docents en l’ensenyament de la llengua catalana i 

d’orientació sociocultural en el marc d’un programa d’immersió 

lingüística i d’integració social i cultural per a immigrants. 

 

(2009 – 2010) 

PROFESSOR DE LINGÜÍSTICA 

CRITERIA 

 

Funcions: ensenyament de català en els nivells inicial, bàsic i intermedi.  

 

(2010 – 2011) 

ASSESSOR LINGÜÍSTIC I CORRECTOR 

DIARI dBALEARS 

 

Funcions: tasques de correcció i revisió de textos periodístics, i 

d’assessorament lingüístic a l’equip de redactors del diari. 

 

(2013 – 2016) 

PROFESSOR DE LINGÜÍSTICA 

DIE AKADEMIE 

 

Funcions: docència en cursos intensius, col·lectius i individuals, de 

llengües catalana i castellana a locals i estrangers. Preparació de nivells 

inicial, bàsic, intermedi i avançat. 

 

(2016) 

EDITOR, ASSESSOR LINGÜÍSTIC I CORRECTOR 

DIARI ARA (ED. BALEARS) 

 

Funcions: tasques diverses d’edició digital i de textos periodístics, i de 

revisió, correcció i assessorament lingüístic a l’equip de redactors del 

diari. 

 

                                                                                                          (2018 [...]) 

PROFESSOR DE LLENGUA I CULTURA CATALANES  

INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS (IEB) 

 

Funcions: Docència en diversos cursos a professionals de l’àmbit sanitari 

i a l’aula d’acollida per a alumnes de Secundària (diversos instituts). 

 

 

PREMIS, PRÀCTIQUES, RECONEIXEMENTS I PUBLICACIONS 

 

- Premi extraordinari de llicenciatura (UOC Promoció 2016). 

- Beceroles d’una llengua (2015): TFC publicat al repositori de la UOC. 

- Fase de pràctiques docents: IES. Joan Alcover (Palma). 



 


