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Martínez Comalada, Anna

Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la UAB (2005). Professora d’Angles a l’Ins de Cassà de la
Selva. Ha estat Coordinadora d'Activitats i d'Intercanvis Europeus. Expertesa en treball per projectes
incorporant l'ús de les TIC a l'aula. Formadora de CLIL per a docents de primària i secundària.

Sirerol Marlet, Isabel

Llicenciada en Biologia (UB), Màster en Microbiologia (IUCT). Professora a l’Institut Cirviànum de Torelló.
12 anys experièncai. Supera oposicions 2018. Formació en TIC, bioinformàtica, síndrome d'Asperger i un
altre d'alteracions greus de la conducta a l'aula. Cursos de l'escola de natura de la UPC.

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

L’especialitat de Dibuix només s’ofereix a les Edicions Semipresencials de Barcelona i Granollers o bé en
format on line

Economia

L’especialitat d’Economia només s’ofereix a l’Edició Semipresencial de Granollers o bé en format on line

Educació Física

Vila Valldeoriola, Pere

Llicenciat en Educació Física a l'INEFC-Lleida. Professor d’Educació Física a l'Institut de Gurb. Experiència
recent en superació d’oposició. Professor associat didàctica I de l'EF a la UVic. Formador pel
Departament d'Educació de "Currículum i avaluació competencials per àmbits. Educació Física"

Filosofia

Roig Altés, Joan Maria

Llicencaitura en Filosofia i en Humanitats, Diplomatura en Ciències religioses. Professor de Filosofia a
l’Institut Abat Oliva de Ripoll, 25 anys d’experiència docent.

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.

Física i
Química

Francès

L’especialitat de Francès només s’ofereix a l’Edició Semipresencial de Granollers o bé en format on line

Geografia i
Història

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

Gómez Martín. Miquel Angel

Llatí

L’especialitat de Llatí només s’ofereix a l’Edició Semipresencial de Barcelona o bé en format on line

Llengua catalana
i literatura

Juher Barrot, Cristina

Professora de Llengua catalana i literatura a l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona. Llicenciada en
Filologia Catalana. Doctorat en Història de la llengua i postgraus de Correcció i de Direcció de Centres
Educatius. Secretària de tribunal d'oposicions a la convocatòria 2018. Formadora de professorat en l’ús
dels dispositius mòbils a l’aula, i en competències bàsiques i avaluació competencial.

Llengua catalana
i literatura

Renart Prat, Esther

Llicenciada en Filologia Catalana i en Filogia Hispànica (UdG). Funcionària de carrera. Professora de
llengua catalana a l’Ins Illa de Rodes de Roses. Cap d'estudis. 20 anys d’experiència docent.
Participa en l'avaluació professorat interí i en l'observació de pràctiques d'aula funcionaris en pràctiques.

Llengua castellana i literatura

Ciendones Díaz, Verónica

Llicenciada en Filologia Hispànica (UB). Professora de Llengua castellana i literatura a l’Institut Jaume
Callís de Vic. 12 anys d’experiència. Oposicions aprovades a la convocatòria del 2018. Màster en
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y L2, en IL3-UB.

Vilà Mulleras, Carles

Llicenciat en Matemàtiques (UAB) Professor de Matemàtiques a l’Institut de Santa Coloma de Farners.
Coordinador d'ESO 1997-2000, Cap d'estudis 2000-2003 i 2006-2008, Coordinador Pedagògic 2008-2019.
Formador de destreses bàsiques, programació per competències, activitats i avaluació competencial.

Matemàtiques

Música

L’especialitat de Música s’ofereix a les Edicions Semipresencials de Barcelona i Granollers o bé en
format on line

Orientació
educativa

Rifà Tenas, Marta

Llicenciada en Ciències de l'Educació.Professora de secundària, de l’especialitat Orientació Educativa a
l’Institut Montilivi de Girona. Vocal de tribunal d'oposicions en l'especialitat d'Orientació Educativa.
Formadora sobre estratègies d'aprenentatge, dinamització del Pla d'Acció Tutorial i innovació educativa

Tecnologia

Cortada Hortalà, Josep

Doctor, Llicenciat i Enginyer Tècnic de Telecomunicació. Professor de Tecnologia a l’Institut Narcís Xifra
de Girona. 15 anys d’experiència docent. Membre de tribunal d’oposicions en diferents ocasions.
Experiència com a formador de formadors

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.

Tecnologia

