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PASSIONS
Sóc una persona imaginativa. M’agrada la música, compondre, llegir i escriure
poesia i relats curts, (encara que tinc un parell d’idees per a algun llibre),
dissenyar logotips, fer pòsters, la fotografia, la ciència i la natura en general (des
de les pedres, als animals, les plantes, l’espai sideral,…), la filosofia i els
adolescents, la ciència ficció i la màgia (no la de teatre, encara que em
diverteix, sinó la de la física quàntica).
M’agrada canviar i adaptar-me als canvis. Progressar. Se’m defineix com a
persona inquieta perquè sempre estic aprenent coses noves, tot i la meva edat.
Desitjo tenir una feina que m’aporti novetats, a poder ser amb possibilitat de
sortir (no estar sempre davant d’un ordinador), de fer presentacions, tallers,
educar en valors,…i ara ve la relació avorrida de tasques realitzades…però si
m’hagués de definir amb imatges, aquestes en serien unes quantes:

ESTUDIS GENERALS
Llicenciada en Biologia Fonamental (1985)
Postgrau en Bioinformàtica (2008-2009)
Bioquímica clínica (Lab. Garrigó)
Bioquímica de la nutrició (Lab. Garrigó)
Biología marina (Fac. Biologia)
Microbiología dels aliments (Lab. Garrigó)
Tècniques citogenètiques (Col.legi de biòlegs)
Tècniques d’anàlisi química d’aigües (Institut d’estudis de la salut)
Anàlisi microbiològica d’aigües d’abastament públic (ICS)
Seguretat química dels aliments (Institut d’estudis de la salut)
Curs de laboratori clínic (Col.legi de biòlegs) 1998
Monitora de pràctiques de 5è de Biologia al departament de
Fisiologia Animal (2 anys)
Certificat d’aptitud pedagògica

IDIOMES
Català nivell D (Junta permanent de català 2010)
Català i llenguatge administratiu (Escola d’administració pública de Catalunya)
Castellà (llengua paterna) [de Sòria (castellà pur)]
Anglès nivell avançat (Generalitat de Catalunya 2011)
Anglès (4 cursos Escola oficial d’idiomes)
First certificate grade B (Cambridge 1993)
Francès (Batxiller elemental i superior)
Rus (Dos cursos a l’escola oficial d’idiomes)

ESTUDIS DE MÚSICA
Conservatori Superior de Música de Barcelona
5 cursos de solfeig
2 cursos d’harmonia
2 cursos de música de cambra
6 cursos de guitarra clássica
2 cursos de piano
2 cursos de percusió
1 curs de violí
2 cursos de coral
Composició per intuïció (sentiments)
Música descriptiva
Acadèmia de música Argenteria (Barcelona)
1 curs de composició musical oficial
Participació com a cantaire:
Coral del Conservatori de Música de Barcelona
Coral Sant Vicenç de Mollet del Vallès

Coral de Biologia
Grup poloifònic Cantomima (Barcelona)
Quintet polifònic Nota de Pas (Barcelona)
Tercet polifònic Triennia (Sabadell)
Coral “A 4 veus” (Barberà del Vallès)
Sextet polifònic “A contratempo” (Barberà del Vallès)
Tercet polifònic Vint age (Barberà del Vallès)
FCEC (2 cursos de direcció coral) El darrer al 2017
Direcció coral infantil al col·legi La Romànica
Direcció coral i muntatge de musicals a Louis Vuitton (actual)
Direcció coral Les Cardines (Sabadell) (actual)
Estudiant piano i composició jazz al Taller de músics de Barcelona (actual)

Tecnologia
Programació en Dbase III+
Paquet integrat MS-Dos
Tractament de textos avançat (Ofimàtica)
Full de càlcul (ICS)
Windows 98/2007/2010
Excel 97/2010
Excel 2007 avançat
Access 2007 avançat
Internet - Outlook
Disseny pàgines web: Dreamweaver
Power Point
Photoshop
Edició de vídeo digital Adobe Premier i altres aplicacions 2016
WORDPRESS
GIMP
Disseny d’aplicacions mòbils (en curs)
3D (en curs)
Cursos a Barcelona Activa
Google analytics
Tweetdeck i Hootsuite
Bigdata
Framework
Eines per a la visualització de dades
Disseny i il·lustració
Fonaments de CSS
Fonaments HTML i HTML5
Fonaments PHP
Indesign bàsic
Pissarres digitals (PDI)
Recursos didàctics per a PDI
Infografia
Moviemaker

Enies 2.0
Inkscape
Assistent al seminari de Networking al sector de les indústries culturals 2017
(ho poso, perquè em va agradar molt i m’ha aportat més passió encara)

Altres Cursos:
Gestió i control de magatzems, facturació i programació
Curs de compres i Gestió d’estocs
Curs d’atenció al públic
Relacions humanes
Seminari d’Higiene i Primers Auxilis (Esport Base)
Actualització del Procediment Administratiu
Curs de millora dels processos de gestió de Recursos Humans.
Curs d’intel·ligència emocional.
Curs de relaxació i gestió del temps.
Musicoteràpia
Mindfullness
Curs de voluntariat mediambiental

ALTRES ACTIVITATS
2 anys monitora dé pràctiques de 5è de Biologia al departament de Fisiologia
animal
1 any de col·laboradora voluntària al departament de Genètica Humana de la
facultat de Biologia (Barcelona)
Entrenadora de bàsquet infantil i cadet
Submarinista de 2a
Àrbitre auxiliar de taula de bàsquet
Àrbitre de bàsquet infantil
Reforç escolar fins a 4t ESO

Si encara teniu dubtes, podem quedar per
conèixer-nos personalment i xerrar de tot una
mica.
Moltes gràcies per arribar fins aquí. No era fàcil.

