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Diplomada en Magisteri, especialitat en Llengües Estrangeres (Blanquerna, 1996-1999). Postgrau en 
Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera (Goldsmith Universityof London en 
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Languages (Goldsmith University of London; 2002). Màster en Educació: Bilingualism in Education: 
Cultures, Languages and Identities (Goldsmith University of London; any 2003).  

Docència 

Mestre especialista d’anglès com a llengua estrangera a l’educació infantil i primària (des de l’any 
2000). Mestre especialista d’anglès com a llengua estrangera a l’educació infantil i primària a l’Escola 
Tibidabo de Barcelona (2005-2007). Formació i assessorament a claustres de professors en 
col·laboració amb l’ICE-UAB dintre del postgrau en Diversitat Cultural en l’Àmbit Educatiu: 
presentació i organigrama de diversos models educatius en països de parla anglesa així com 
tractament de la diversitat (nouvinguts) a l’aula de primària i creació d’aules d’acollida (2006). 
Formadora d’opositors a mestres de llengües estrangeres a l’escola Herveca Oposicions de Barcelona 
(2008-2009). Mestre de llengües estrangeres a l’Escola Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet, 
Barcelona (2009-2012). Mestre tutora amb perfil lingüístic en llengua estrangera anglès i 
metodologies amb enfocament globalitzat a l’escola Vila Olímpica de Barcelona (2013-2017). Mestre 
tutora de primària al St. Ignatius Roman Catholic Primary School de Londres (2001-2004). Mestre 
tutora de primària en el programa d’acollida bilingüe a HR McCall Primary School de Waukegan 
(Chicago, EEUU) durant el curs escolar 2007-2008. 

 
Altres mèrits 

 Coordinadora PELE (Pla experimental de llengües estrangeres) a l’Escola Pallaresa de Santa 
Coloma de Gramenet (2009-2012). 

 Coordinació i formació d’aula d’acollida a l’Escola Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet 
(2009-2011). 

 Coordinadora lingüística de centre a l’Escola Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet (2009-
2011). 

 Membre secretari del tribunal d’oposicions a mestre de llengües estrangeres de la 
Generalitat de Catalunya, Barcelona-comarques, Santa Coloma de Gramenet (2010). 

 Coordinadora d’equip de mestres de cicle superior a l’Escola Vila Olímpica de Barcelona (des 
de l’any 2014). 

 Coordinadora del programa d’Escoles + Sostenibles de Barcelona l’Escola Vila Olímpica de 
Barcelona (2017). 

 Presentació de models educatius plurilingües a la UB, Facultat d’Educació, Campus Mundet 
(2010). 

 Presentació de recursos a l’aula plurilingüe al CRP Santa Coloma Gramenet (2010). 

 Participació en seminari sobre formació de biblioteques escolars i creació de maletes de 
llibres viatgeres al CRP Santa Coloma de Gramenet (2011). 

 Participació en plenari AEX (aprenentatge en xarxa) impuls compartit de projectes entre 
centres al districte de Sant Martí de Provençals-Poblenou de Barcelona (2013-2017). 

 

 


