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EEEEquip de Formadors per Equip de Formadors per Equip de Formadors per Equip de Formadors per Especialitatsspecialitatsspecialitatsspecialitats. Sabadell.. Sabadell.. Sabadell.. Sabadell.    

    

ESPECIALITAT  FORMADOR/A  BREU CURRÍCULUM PROFESSIONAL 
     

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 

 Lorenzo Moreno, Felip  
Llicenciat en Biologia, especialitat Sanitària i Microbiologia l'any 2004. Professor de Ciències Naturals a 

l'Institut Gorgs de Cerdanyola. 13 anys d'experiència docent. Ha donat classes de totes les STEM i a cicles 

formatius. Coordinador del grup de treball EduglobalSTEM i experiència com a formador de formadors  
     

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

on line 
     

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

     

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

     

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

on line 
     

Física i 

Química 
   

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

     

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

     

Geografia i  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 
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Història 
     

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

     

Llengua catalana 
i literatura  

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

     

Llengua castella-
na i literatura 

   
L’especialitat de Llengua castellana i literatura s’ofereix a les Edicions Semipresencials de Barcelona, 
Tarragona i Girona o bé en format on line 

     

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

     

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

format on line 
     

Orientació 
educativa 

 Sendra Juanpere, Elisenda  
Llicenciada en Psicologia de l’Educacio UAB. Cap del departament d’Orientació a l’Ins Torrent dels Alous 

de Rubi. Formadora de formadors temes relacionats amb el rol, perfil i funcions de l’orientador educatiu 

al COPC, Rosa Sensat, Escoles d’Estiu. Publicacions sobre tutoria i orientació acadèmica i professional 
     

Tecnologia    L’especialitat de Tecnologia s’ofereix a les Edicions Semipresencials de Granollers, Tarragona i Girona o 

bé en format on line 
     

     
 


