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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

  
  
Dades personals 
Nom i cognoms: Jenni Rodà i Casado  
Lloc i data de naixement: Olot, 10 de desembre del 1982                                                                          
Adreça: avinguda de l’Equador, 3 - Olot (Girona) 
Telèfon de contacte: 645 929 326 
Adreça electrònica: jenniroda@gmail.com              
Web: www.jenniroda.cat                   
 
Formació acadèmica 

 Llicenciatura de Periodisme per la UAB (2005). 
 Postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística per la UAB (2005). 
 Títol del CAP en l’especialitat d’ensenyament de llengua i literatura catalana i 

castellana per la UAB (2006). 
 Màster de Lèxic i Comunicació Lingüística per la UB (2009). El projecte final, “Anàlisi 

sintàctica i semàntica de les comparacions de La plaça del Diamant”, ha estat 
guardonat amb un premi extraordinari (2013). 

 
Formació complementària 

 Assistència i organització de les jornades d’acolliment lingüístic de Girona. Comissió 
per la Llengua de Girona (des de la quarta edició, el 2008, fins a l’actualitat). 

 Escriptura creativa. Laboratori de lletres (2019). 
 Característiques principals de la nova gramàtica normativa. Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana (2018). 
 Taller sobre la Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de la Generalitat. 

Escola d’Administració Pública (2013). 
 I Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana (Convit). Diverses 

institucions (15 h, 2009).  
 Ortografia i gramàtica per a traductors en llengua espanyola. Cálamo & Cran (25 h, 

2008). 
 Atenció al client i qualitat del servei. CCOO de Catalunya (30 h, 2008). 
 La veu als mitjans audiovisuals: locució en ràdio i televisió. Institut d’Educació Contínua 

de la UPF (20 h, 2008). 
 XIII Trobada de centres d’autoaprenentatge. Secretaria de Política Lingüística i UB (15 

h, 2007).  
 Qüestions de llengua: les preposicions. Escola d’Administració Pública (12 h, 2007). 
 Llenguatge jurídic en català. Introducció a la traducció jurídica castellà-català. 

Associació de Traductors i Intèrprets de Catalunya  (12 h, 2007). 
 Aprofundiment de la llengua catalana. Associació de Mestres Rosa Sensat (30 h, 2007). 
 Protocol i relacions públiques. Cadmo Coneixement Catalunya (55 h, 2006). 
 Interculturalitat i mitjans de comunicació. Col·legi de Periodistes de Catalunya (21 h, 

2004). 
 Nivell D de català. Universitat Autònoma de Barcelona (72 h, 2003). 
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Informàtica 
 Usuària de tractament de textos i coneixements de tractaments gràfics. 
 Coneixements del programa d’edició de vídeos Adobe Premiere Pro. 
 Usuària de la xarxa Internet, del correu electrònic i de les xarxes socials. 

 
Idiomes 
Català: llengua materna. 
Castellà: nivell parlat, escrit i llegit molt alt. 
Portuguès: nivell parlat, escrit i llegit alt: 

 Curs pràctic de traducció professional espanyol-portuguès / portuguès-espanyol. 
Fundació Fidescu (2009). 

 Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE). Universidade de 
Lisboa (2008). 

 Curs intensiu de nivell avançat. CIAL de Lisboa i de Faro (75 h, 2008). 
 Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE). Universidade de Lisboa 

(2008). 
 Preparació per a les proves del DAPLE. BEEI (20 h, 2008). 
 Certificat d’aptitud. Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona (2008). 
 Curs de nivell avançat. Instituto Camões de Barcelona (80 h, 2008). 
 Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE). Universidade de Lisboa 

(2007). 
 Curs de nivell intermedi. Instituto Camões de Barcelona (80 h, 2007). 
 Certificat elemental. Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona (2006). 
 Curs intensiu de nivell intermedi a la Universitat de Coïmbra (2005). 

 
Anglès: nivell parlat, escrit i llegit mitjà. 

 Títol B1 de Cambridge (2021). 
 
Experiència laboral 
Març del 2006 - Actualment 
Dinamitzadora i assessora lingüística al Servei Lingüístic de Comissions Obreres de Catalunya 
(fins a l’octubre del 2009, a jornada completa, a Barcelona i, des de llavors, a mitja jornada, 
entre Girona i Olot). 
 
Maig del 2021 - Actualment 
Tasques de comunicació a través de les xarxes socials per al festival de teatre El Petit Format. 
 
Novembre del 2019 - Actualment 
Correctora i redactora d’El Plafó, de l’agenda i del web de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Octubre del 2019 - Març del 2020 
Correctora i editora de continguts del Festival MOT de literatura que té lloc a Olot i a Girona. 
 
Setembre del 2019 - Març del 2020 
Professora de català al Centre de Normalització Lingüística d’Olot-la Garrotxa (cursos de nivell 
bàsic). 
 
Setembre del 2019 - Octubre del 2019 
Professora de català al Centre de Normalització Lingüística de Girona (curs d’escriptura eficaç). 
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Abril del 2019 - Juny del 2019 
Professora de castellà a Union Pacific Idiomas per impartir classes a dos càrrecs directius de 
l’empresa de transports STEF de les Preses. 
 
Octubre del 2017 - Desembre del 2018 
Professora de català al Centre de Normalització Lingüística de Manlleu (cursos de nivell bàsic). 
 
Desembre del 2012 - Gener del 2013 
Professora de català al Centre de Normalització Lingüística d’Olot-la Garrotxa (cursos de nivell 
bàsic vinculats al Servei d’Ocupació de Catalunya).  
 
Febrer del 2011 - Desembre del 2011 
Professora de català al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (cursos de nivell inicial, bàsic i de 
reforç de lectoescriptura). 
 
Juny del 2010 
Recercadora de dades per a l’Ofercat (a la població d’Olot) de la Direcció General de Política 
Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Octubre del 2009 - Febrer del 2011 
Professora de català al Centre de Normalització Lingüística d’Olot-la Garrotxa (cursos de nivell 
bàsic i intermedi). 
 
Setembre del 2005 - Març del 2006 (col·laboracions eventuals) 
Traductora a Seprotec. Traduccions jurídiques català-castellà / castellà-català.  
 
Altres projectes 

 Correcció del llibre La volta a peu a la Garrotxa (abril del 2021). 
 Correcció de la memòria del 2020 del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (març del 

2021). 
 Ponent dels tallers pràctics sobre literatura eròtica al MOT INS Girona i al MOT INS Olot 

(març del 2021) i al MOT Jove d’Olot (març del 2019). 
 Correcció de la campanya “Retalla les violències, enganxa les cures” (octubre del 

2020). 
 Correcció del llibre Cossos i ments (maig del 2020). 
 Correcció del conte Què has perdut, Guilla? (abril del 2020). 
 Correcció de la guia Cambia el cuento (desembre del 2019). 
 Correcció del llibre Solfes, pianos i cornamuses. Un segle d’Escola Municipal de Música 

d’Olot (1918-2018) (novembre del 2019). 
 Correcció del projecte Vusiness del grup de recerca ARPA del Departament de Filologia 

i Comunicació de la Universitat de Girona (desembre del 2018). 
 Correcció del llibre solidari Si no hi ha demà, de Sílvia Pagès i Neus Verdaguer (octubre 

del 2015 - abril 2016). 
 Correcció del projecte “Ciutats”, de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot (2011). 

 
Altres dades 

 Autora del llibre Cinc abrils (Edicions El Bassegoda, abril del 2021). 
 Autora de la novel·la Quan siguis feliç, respira (Edicions Tremendes, abril del 2020). 
 Autora del llibre de microrelats Un fil de paraules (autoeditat, març del 2020). 
 Autora de la peça de microteatre Fora de norma, representada per la companyia 

olotina Una Càpsula de Teatre i finalista del 3r Festival de Microteatre de Cornellà de 
Llobregat (octubre del 2019). 
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 Autora de la peça de microteatre El dia de la teva vida, representada per la companyia 
olotina Una Càpsula de Teatre al festival El Petit Format, de la ciutat d’Olot, i 
guanyadora del primer premi del 2n Concurs d’Escriptura Dramàtica Paraules en 
Escena de Gavà (abril del 2019).  

 Coautora de la novel·la Històries íntimes, editada per Bromera i guanyadora del 23è 
Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida (juny del 2018). 

 Coautora de la novel·la Entre nosaltres, editada per Gregal (abril del 2018). 
 Col·laboradora de la revista Descriu, amb la sèrie de relats “Calaix de sastressa”. 
 Col·labora de la revista La Comarca d’Olot, a la secció “Contalles”. 
 Al web www.jenniroda.cat hi ha recopilats relats publicats, relats premiats en diversos 

certàmens literaris i diversos projectes relacionats amb la literatura.  
 


