
Perfil 
Jove, dinàmica, organitzada, responsable i curosa. M’apassiona la 
cultura, la llengua catalana i fer les coses bé. 

Experiència professional 
Tècnic auxiliar de biblioteca, Biblioteca Ramon Bordas i Estragués, 
Castelló d’Empúries - febrer 2020 - actualitat	 	 	 	
Ocupacions: prepacupacions: préstec, endreça, procés tècnic dels documents.  

Professora de Llengua Catalana (Nivell Inicial i Bàsic 1), Consorci 
per a la Normalització Lingüística, Sant Pere Pescador i Figueres — 
setembre 2019 - febrer 2020		 	 	 	 	 	
Ocupacions: preparar i impartir classes de català per a estrangers. 

Professora de Llengua Catalana i Literatura (3r i 4t d’ESO), Institut El 
Palau, Sant Andreu de la Barca — setembre 2018 - agost 2019 	
Ocupacions: preparar i impartir classes de Llengua Catalana i Literatura a adoles-
cents i tutora d’ESO. 

Professora de Llengua Catalana i Literatura (1r i 2n d’ESO), Institut 
Pere Borrell, Puigcerdà — setembre 2017- agost 2018   
Ocupacions: preparar i impartir classes de Llengua Catalana i Literatura a adoles-
cents i coordinació lingüística del centre.  

Cap de recepció, Hotel Calma Blanca 4* Sup., Cadaqués — juny 
2015 - setembre 2017 	 	 	 	 	 	
Ocupacions: entrades i sortides, gestió interna de l’establiment, gestió de reserves i 
gestió del personal.  

Correctora lingüística (contracte de substitució), Rac1, Barcelona — 
febrer 2016 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ocupacions: correcció de butlletins de notícies i d’altres programes; correcció del lloc 
web de l’emissora, i assessorament personalitzat. 


Guia cultural, Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona — març 
2014 - juny 2015 	 	 	 	 	 	 	
Ocupacions: preparar i realitzar visites guiades en català, castellà, anglès i francès a 
grups de visitants.  

Correctora lingüística (contracte de pràctiques), El Periódico de Ca-
talunya, Barcelona — febrer i març 2015 	 	 	 	
Ocupacions: correcció dels articles i les notícies del diari; correcció de les entrades 
del lloc web del diari.
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Correctora lingüística (volum La terminologia instrumentalitzada), 
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona — agost i setembre 2014 	
Ocupacions: correcció de l’original del llibre.  

Assessora lingüística (contracte de pràctiques), Ràdio Sabadell, Sa-
badell — juliol 2014 	 	 	 	 	 	 	 	
Ocupacions: correcció de butlletins de notícies i d’altres programes; correcció del lloc 
web de l’emissora, i assessorament personalitzat. 


Bibliotecària (Programa Leonardo da Vinci), Bibliothèque Diocésaine 
Gustave Bardy, Dijon (França) — abril - agost 2012    
Ocupacions: préstec de documents, atenció al client, ordenació del fons i processa-
ment tècnic dels documents.  

Dependenta, Sports Maxim’s, Sabadell — setembre 2007- març 2011 
Ocupacions: venda i assessorament d’articles esportius, compra de material i co-
brament a caixa. 


Formació acadèmica 
Màster de Formació del Professorat d’ESO, Formació Professional i 
Ensenyaments d’Idiomes (especialitat de Llengua Catalana i Litera-
tura) — Universitat de Girona, 2017 

Màster Executive en Direcció Hotelera i Empreses de Restauració 
— EAE Business School, 2016


Postgrau de Correcció i d’Assessorament Lingüístic — Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2015  

Màster Oficial de Documentació — Universitat d’Alcalà, 2014 

Grau d’Humanitats (amb premi extraordinari de la titulació) — Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 2011 

Formació complementària 
Curs d’Eines Digitals (12 hores) — Servei de Biblioteques de la Dipu-
tació de Girona, 2020 

Formació per al Professorat Interí. Educació Secundària (30 hores) 
— Servei territorial del Vallès Occidental, 2019 

Dificultats Específiques de la Lectoescriptura (100 hores) — PRIS-
MA, 2019  
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Biblioteca Escolar i Gust per Llegir (45 hores) — XTEC, 2019 

La Programació d’Aula i l’Avaluació en el Currículum Competencial 
a Secundària (30 hores) — Universitat de Barcelona, 2018 

Coordinació Primària-Secundària (20 hores) — Institut Pere Borrell, 
2018  

Mecanografia Audiovisual al Tacte (300 pulsacions/minut) — Teyca, 
2013  

Iniciació a la Fotografia Digital (30 hores) — Institut d’Estudis Foto-
grafics de Catalunya, 2013  

Aptituds 
Idiomes 

Altres 
Actic Nivell 1 Inicial 
Permís de conducció B 

Referències 
Facultats en les quals he estudiat i empreses en les quals he prestat 
serveis.

Idioma Català Castellà Anglès Francès

Nivell (cor-
responent al 

MECR)

C2  
Llengua ma-

terna 
Nivell de 
Correcció

C2 B2 B2
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