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ESPECIALITAT  FORMADOR/A  BREU CURRÍCULUM PROFESSIONAL 
     

Anglès  Roselló Garcia, Joan Pere  
Professor d'anglès a l'Institut Antoni Mª Badia i Margarit d'Igualada. Professor associat a la UOC. Màster 
en literatura anglesa per la Open University i C22 per la Universitat de Cambridge. Participant a 
Comenius de formació del professorat. Coordinador dels projectes Global Scholars i Out of Eden 

     

Anglès  Nicolas Lorente, Sílvia  
Llicenciada en Traducció i Interpretació (Castellà, Anglès, Rus) de la UAB. Professora d’Anglès a l’Ins . 14 
anys d’experiència docent en instituts de Castellar del Vallès, Terrassa i Sabadell. Certificats d'innovació 
Erasmus. Coordinadora de diversos projectes d'intercanvi i multilaterals amb diverses escoles europees  

     

Biologia i 
geologia 

 Bert Fibla, Francesc  

Llicenciatura en Ciències Biològiques a la UB. Postgrau en Economia i Gestió del Medi Ambient (UB)C1 
Professor i Cap del Departament de Ciències Experimentals de l'INS Alexandre Satorras de Mataró on 
dono classes de Ciències en anglès a l'ESO i Ciències de la Terra i el Medi Ambient a batxillerat. 

     

Biologia i 
geologia 

 Triola Teixidor, Isabel  
Llicenciada en Biologia (UdG). Professora de Biologia, Geologia i Ciències de la Terra a l'Institut Vallvera 
de Salt.. Coordinadora de 3r de la ESO. Tutora del Màster de Professorat de Secundària. Membre del 
tribunal d'oposicions de l'especialitat de Biologia i Geologia. 22 anys d'experiència docent. 

     

Dibuix  Rossell Pujós, Elisabet  

Professora d'ensenyament secundari en l'especialitat de Dibuix amb una experiència de 30 anys, 29 en 
instituts públics, en diferents nivells. Més de 15 anys en equips directius i participació en projectes locals 
i europeus. A l'actualitat professora d'ESO i Batxillerat a l'Institut Joan d'Àustria de Barcelona. 

     

Dibuix  Alvarez Grijalba, Anna Maria  

Professora de Dibuix de l’Institut Giola de Llinars del Vallès. Llicenciada en Belles Arts, Postgrau en 
didàctica del dibuix tècnic (UB). Membre del tribunal d'oposicions de l'especialitat de Dibuix (2008). 
Coordinadora del seminari d'especialistes d'educació plàstica de secundària (curs 2017-18 i 2018-19) 

     

Economia  Farnós Rovira, Dora  
Llicenciada Administració i Direcció d’Empreses per la UB. Professora d’ Economia a l’Institut  Alexandre 
Satorras (Mataró) E. Aprova oposició la primera vegada que es presenta sense mèrits per a la fase de 
concurs. 14 anys d’experiència docent. Diversos premis i mencions en Treballs de Recerca 
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Educació Física  Domínguez Cuadros, Luis  

Llicenciat en Educació Física..Postgrau en "Formador de Formadors". Per l'INEFC de Barcelona. 

Professor d'Educació Física a diversos instituts de Secundària. 20 anys experiència professional 
.Formador d'opositors. Membre de tribunal d’oposicions d'Educació Física a secundària. 

     

Educació Física  Arderiu Antonell, Meritxell  
Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Professora d'Educació Física a l’Ins Agustí Serra de 
Sabadell. 4 vegades presidenta de tribunal i presidenta de la comissió de selecció. Assessora tècnica 
docent del Departament d'Educació Forma part de grups d'elaboració de currículums d’E.F. 

     

Filosofia  Cardenete Burgos, Juan Manuel  
Professor de Filosofia a l'Institut Lluís Companys de Tordera. Llicenciat en Filosofia per la Universitat de 
Granada (2000) i en Humanitats per la UOC (2010). 12 anys com a funcionari. Experiència com a opositor 
a la Comunitat Valenciana i Madrid. Segona millor qualificació de l’especialitat al tribunal, any 2007. 

     

Física i 

Química 
 Sans Arija, Montserrat  

Llicenciada en Ciències químiques en la especialitat de Química Física per la Universitat de Barcelona. 
Professora en la especialitat de Física i Química. Actualment amb plaça a l'Institut del Giola de Llinars del 
Vallès.15 anys d'experiència docent . 

     

Física i 

Química 
 Macias Ramon, Anna  

Professora de Física i Química a l’Institut de Santa Coloma de Farners. 10 anys d’experiència docent. 
Llicenciada en Química (UdG). Cap de departament. Postgrau en Content and Language Integrated 
Learning (UAB) i experiència d’aula. 

     

Geografia i 
Història 

 Santamans Fernández, Carlota  
Llicenciada en història de l art. Postgrau en educació especial i Màster en psicopedagogia. Professora de 
ciències socials a l institut Les Termes de Sabadell 

     

Geografia i 
Història 

 Gómez Martín. Miquel Angel  
Llicenciat en geografia i història (UB); Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració (UNED). 
Professor de secundària de geografia i història a l'Ins de Vilablareix. Vocal de tribunal d’oposicions 2018. 
Corrector de proves Pau de l’especialitat . Professor-tutor del CAP. Formació en avaluació competencial  

     

Geografia i 
Història 

 Borras Fauquer, Oscar  
Llicenciat en Geografia. Master en aplicacio de noves tecnologies en educació. Professor de Geografia i 
Història des del 2016 amb plaça definitiva a l’Institut Mar de la Frau a Cambrils. Experiència en tutories, 
cotutories, coordinacions i cap d'estudis adjunt.. Col·laboracions amb ICE UB i URV. 

     

Geografia i 
Història 

 Gascón Alvarez, Elena  
Llicenciada en Geografia i història. (Especialitat Història de l'art).Professora de secundària a l'Institut 
Barcelona Congrés. Vocal de tribunal d’oposicions 2018. 18 anys d'experiència docent a diversos centres 
educatius. Plaça definitiva 2015. 

     

Llengua catalana 
i literatura 

 Palau Bladé, Eva  
Llicenciada en Filologia Catalana (UAB), Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalana (URV), 
Professora de llengua catalana i literatura a l'Institut Josep Tapiró de Reus amb els perfils de diversitat, 
biblioteca i mètodes activats. Experiència en grups de diversitat i cap de departament de l'Aula Oberta.. 

     



Llengua catalana 
i literatura 

 Carretero Cano, Isabel  
Llicenciada en Filologia catalana (UOC) i Teoria de la literatura i literatura comparada (UAB). Aprova 
oposicions el 2017. Professora a l'Ins Eugeni Xammar (L'Ametlla del Vallès).12 anys experiència. Formació 
en ús de les TIC a l'aula, gamificació, programació i avaluació per competències.  

     

Llengua catalana 
i literatura  

 Cullerés Balagueró, Miquel A.  
Llicenciat en filologia catalana. Màster en lingüística aplicada. Professor de secundària a l’Ins-Esc Torre 
Queralt. 8 anus d’experiència en l’Administració Educativa. 10 anys experiència director PTT. Autor 
d’obres de divulgació d’història local: Història gràfica de Mollerussa, Història de la Cambra de Comerç.  

     

Llengua castella-
na i literatura 

 Navarro Álvarez, José Mª  
Professor de Llengua castellana i literatura a l'Institut Premià de Mar. Llincenciat LLCast per la UB. 
Diploma d'estudis avançats en didàctica de la llengua i la literatura (UB). Aprova oposicions el 2009. 
Membre de tribunal 2017. Professor de castellà al Ministeri d'afers exteriors de Japó (Tòquio). 

     

Llengua castella-
na i literatura 

 Jiménez Lorenzo, Manuela  
Professor de Llengua i literatura castellanes a l’Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat del Vallès. 
Llicenciatura en Filologia Hispànica (UB). Funcionària docent des de 1997. Formadora de professorat en 
Educació per competències: del currículum a l’aula. Autora de llibres de recursos didàctics (Ed. Espasa) 

     

Matemàtiques  Trabal Piqueras, Montserrat  
Professora de matemàtiques a l’institut de Sant Quirze del Vallès. Llicenciada en Ciències, secció 
Matemàtiques. Postgrau en Estadística Aplicada. Catedràtica de Matemàtiques.. Professora Associada a 
la UAB en del Departament de Matemàtiques. Forma part de tribunal d’oposicions en dues ocasions 

     

Música  Fuentes Royo, Cristina  
Llicenciada en Història de l'Art. UB. Títol Superior Professor de Guitarra. Conservatori del Liceu. 
Catedràtica de Música a secundària amb més de 30 d'anys d'experiència. Membre de tribunal 
d'oposicions a secundària en 3 ocasions.Formadora d'opositors. Formació en metodologia AICLE  

     

Orientació 
educativa 

 Vallès Sogues, Mònica  
Llicenciada en psicologia. Fa 9 anys experiència en l’especialitat d’orientació educativa. Quallificació 
oposicions 2018: 10 en la prova  pràctica i  tema i 9’5 en programació.  Perfil en metodologies 
innovadores, atenció diversitat, projectes FP, biblioteques. Formació en educació emocional i coaching. 

     

Tecnologia  Guitart Ruiz, Lourdes  
Enginyer tècnic industrial en Electricitat. Professora de Tecnologia a l'Institut de Maçanet de la 
Selva. 12 anys d'experiència docent, Formadora de professorat en educació per competències: 
del currículum a l'aula i recursos TIC/TAC; seminaris de tecnologia des de la perspectiva Steam. 

     

     
 


