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 Llicenciat en Filologia catalana. Universitat Autònoma de Barcelona. 1992 
 Nivell K: Certificat de correcció de textos orals i escrits. DGPL. 1997 
 Postgrau en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials. UB. 2009  
 Certificat d’aptitud pedagògica (CAP). Universitat Autònoma de Barcelona. 1992 

 

Cursos i tallers 
2020 Aula oberta de qüestions normatives i 
col·loquials relacionades amb la nova Gramàtica 
de l’IEC (amb Joan Abril). Col·legi Oficial de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres (15 hores) 
2018 Curso de corrección y estilo en español: 
producción de textos escritos y orales. 
Universidad Menéndez Pelayo (30 hores) 

2014 Taller de gramàtica en castellà. Escola 
Cálamo&Cran (30 hores) 
2008 La llengua catalana i les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). Serveis 
Lingüístics de la Universitat de Barcelona (10 hores) 
2004 La terminologia i la correcció de textos. 
Institut d’Estudis Catalans (12 hores) 
 

 
 
 
 

 Català: llengua materna 
 Castellà: nivell superior 
 Anglès: nivell intermedi  
Consorci per a la Formació Contínua (CCOO)  
 

 Francès: nivell B1  
Institut Europeu d’Idiomes 
 Italià: certificat elemental  
EOI de Terrassa 
 

 
 
 
 

Des del 2018   Llunna Edicions 
Correcció de publicacions educatives i contes per a infants 

2018    Servei de Publicacions de la Universitat de Girona (UdG) 
Correcció de la Memòria del curs acadèmic 2017-2018  

2016-2018   Proveïdor d’Oberta UOC Publishing (societat filial de la UOC) 
Correcció en català i castellà de publicacions de la universitat 

Des del 2014   Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona  
    Correcció de les publicacions i la Memòria d’activitats del col·legi 
2013-2015   Fundació Champagnat (Maristes)  

Correcció i traducció en català i castellà de publicacions educatives i religioses 
2012-2013   Enciclopèdia Catalana (correcció ortotipogràfica de l’Enciclopèdia de l’esport) 
2011-2017   Impremta CEGE 

Correcció en català i castellà de documents maquetats per la impremta 
2010-2013   Editorial Baula 

Correcció i traducció de llibres de literatura infantil i juvenil  
2010    Departament d’Acció Social i Ciutadania (Generalitat de Catalunya) 

Ajudant d’edició i assessor lingüístic de la Secció de Publicacions i Documentació 
 

 
 

 
 

Any 2018 Professor de català nivell C2. Fundació Paco Puerto (CCOO). Curs de 90 hores 
de preparació per a l’examen oficial de la DGPL 

Des del 2012  Professor de català per a gent gran (nivells B1 i B2) als esplais de La Caixa de 
Sagrada Família, Gràcia i Poblenou (Barcelona). Obra Social La Caixa  

Ensenyament 

Idiomes 

Experiència com a corrector, assessor lingüístic i editor 
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