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ESPECIALITAT  FORMADOR/A  BREU CURRÍCULUM PROFESSIONAL 
     

Anglès  Díaz Albors, Ana  

Professora d’anglès a l’Institut Moisès Broggi de Barcelona. Coordinadora d’ESO i Baxillerat. Llicenciada 
en Traducció i Interpretació per la UPF. Màster en ensenyament d’anglès com a llengua estrangera. 
Experiència en tutorització de grups d’oposicions i en impartició de cursos de programació didàctica. 

     

Biologia i 
geologia 

 Martínez Sellarés, Esther  

Professora de Biologia i Geologia a l’Institut Moisés Broggi de Barcelona des de 2011.  Llicenciada en 
Biologia, especialitat en Zoologia per la UB. Treball per projectes a 3er i 4rt d’ESO. Coordinadora del 
Màster de Professorat de Secundària. 

     

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. 

     

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. 

     

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

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. 

     

     

Filosofia    
L’especialitat de Filosofia s’ofereix a les Edicions Semipresencial de Granollers i Girona o bé en format 
on line  

     

Física i    L’especialitat de Física i química s’ofereix a les Edicions Semipresencials de Granollers, Tarragona i 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 

Opos.cat 



Química Girona o bé en format on line  

     

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

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. 

     

Llatí  Mª Lluïsa Peralta Mancho  
Llicenciada en Filologia Clàssica. Catedràtica de llatí i directora de l’Institut Ramon Coll i Rodès de Lloret 
de Mar. 30 anys d’experiència docent. Experiència en formació permanent del professorat i en 
preparació d’opositors per a convocatòria de 2018 

     

Llengua catalana 
i literatura 

 Fort Baselga, Jordi  
Professor de Llengua catalana i literatura a l’Institut El Castell d'Esparreguera. Llicenciat en Filologia 
Catalana. Secretari del tribunal d’oposicions 2018 de Llengua i literatura catalanes.Participant en 
projectes plurilingüisme (estada a Finlàndia), de dinamització i de competències bàsiques. 

     

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    
L’especialitat de Matemàtiques s’ofereix a les Edicions Semipresencials de Granollers, Tarragona i 
Girona o bé en format on line 

     

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 

 Teva Sanchez, Marisol  
Llicenciada en Psicologia i llicenciada en psicopedagogia. Professora a l'institut Lluis Companys de 
Ripollet. Primera plaça oposició. 15 anys experiència docent, Formadora d’opositors. Col.laboració com a 
experta en PQPI, col.laboradora des del 2011 a l' IOC . Formadora de cursos  xtec 

     
     



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    
L’especialitat de Tecnologia s’ofereix a les Edicions Semipresencials de Granollers, Tarragona i Girona o 
bé en format on line 

     

     
 


