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Treballo a Catalunya com a professora d’anglès i matemàtiques des de fa 7 anys.
Actualment estic treballant com a professora d'anglès en un institut públic d’educació
secundària i alhora em dedico a projectes personals d'ensenyament no reglat.
He treballat en escoles concertades com a professora d’anglès extraescolar, així com en
escoles d’idiomes amb adults i adolescents. He fet, també, cursos a distància de didàctica i
de utilització de les TICs a l'aula.
Al 2008 vaig fer el curs CELTA Cambridge per l' ensenyament de l’ anglès com llengua
estrangera i al 2012 vaig aprovar l'examen CPE – Cambridge Proficiency in English.
A més, a fi de perfeccionar les meves habilitats lingüístiques, vaig viure del 2004 al 2006 a
un país de parla anglesa: Austràlia. Amb el mateix objectiu l'estiu del 2011 em becàrem
per fer una estada a Oxford i allà vaig treballar el tema Creativity in the Classroom.

Experiència docent
Set 2014- juny 2015: Professora d'anglès i co-tutora de 1er, IES Mercè
Rodoreda, L'Hopitalet de Llobregat; Professora dels Tallers Jump4Joy
Set 2013-juny 2014: Professora de matemàtiques, IES Montserrat, Barcelona
Set 2012- juny 2013:Professora de matemàtiques, IES Torrent de les bruixes,
Santa Coloma de Gramanet
Set 2011-juny 2014: Professora de matemàtiques i tutora de 4rt d'ESO, IES
Vilafranca del Penedès
Set 2010- juny 2011: anglès extraescolar educació primària i ESO, Escola
Vedruna Gràcia
Set 2009- juny 2010: anglès extraescolar a 1er de primària, Escola Pia Sarrià;
anglès pel personal no docent de la UPC – Blended Programme
Set 2008-jul 2009: anglès commercial pel personal Nissan, Barcelona
Set 2008-jul 2009: anglès d’atenció al públic per a gent a l’atur, STAF Formació,
Barcelona
Ago 2008: anglès per a adolescents, casal d’estiu en Comarruga, Fundació del
CIC

Maig 2008-gen 2009: anglès d’atenció al públic Merit Consulting School,
Barcelona
Maig 2008- ago 2008: italià i anglès per a adults, Escola d’idiomes Idealog,
Castelldefels

Formació Acadèmica:

CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica ) d’anglès - UB Universitat de Barcelona Maig 2009
University of Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to
Adults) - IH Barcelona - Abril 2008
Llicenciatura en Economia del Medi Ambient - matrícula d’honor - Universitat “G.
D’Annunzio”- Itàlia - Març 2004

Idiomes

Italià: nivell natiu
Anglès: Proficiency, Universitat de Cambridge (CPE)
Català: nivell C
Castellà: nivell avançat,certificat 5è any EOI I proves d'accès a la universitat per
a majors de 25 anys
Portuguès: nivell elemental

Media

Blog: http://always-speak-your-mind.blogspot.com.es
Pàgina web: jump4joy.cat

