
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Equip de Formadors. Formació Professional 
Disponibilitat de places per formadors a 02-01-2023 

 1 a 2 places disponibles      3 a 5 places disponibles       6 o més places disponibles   
 

M1. Estudi del Temari 
  

Totes les especialitats 
Jubany 
Pinós 

Mª Àngels 
 

Professora tècnica de FP a l’Institut Thos i Codina de Mataró. Cap del Departament d’Administració i Gestió. Llicenciada en Geografia 
i Història. Experiència docent a PFI, CFGM, CFGS i Ocupacional. Formadora de formadors. Experiència en treball per projectes, 
simulació i ABP. Membre de les xarxes d’Emprenedoria i d’Innovació. Coordinadora de l’Equip ICE de professorat d’Administració i 
Gestió, Comerç i Màrqueting 

  

Portolés 
Falcó, 
Cecília 
 

Professora d’Administració i Finances a l’Institut Thos i Codina de Mataró. En l’actualitat, Cap d’Estudis de F.P. del mateix centre. 
Màster en ensenyament i aprenentatge en entorns digitals. Llicenciada en Administració i direcció d’empreses. Formadora de l’ICE 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Formadora de temari a FP a Opos.cat a les convocatòries de 2018 i 2020 

  

M3. Prova Pràctica i M4. Unitat Didàctica 
  

Química 
502. Anàlisi química industrial, 608 Laboratori 
Inmaculada 

Palacios 
Ferrando 

Llicenciada en Ciències Químiques (Bioquímica). Més de 21 anys d’experiència docent. He exercit diferents càrrecs en els instituts: 
cap de departament, tutora pedagògica, tutora FCT, tutora dual, coordinadora InnovaFP, coordinadora FP, coordinadora 
assessorament i reconeixement. Formadora del Departament d’Educació en cursos de formació del servei d’assessorament i 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 

 

Opos.cat 



 reconeixement i en programació i avaluació de competències. Oposicions aprovades en la convocatòria del 2020. Actualment 
imparteixo el CFGS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat en l’Institut Provençana i soc la coordinadora Dual. Treballo amb 
metodologies actives des de fa molts anys. 
Les sessions grupals NO seran en dissabte matí. El calendari de sessions síncrons s’establirà a l’inici de la formació 

 

Administració i Gestió 
501 Administració d'empreses, 622 Processos de gestió administrativa 

Ester 
Bañeres 
Barbé 
 

Llicenciada i diplomada en ciències empresarial, catedràtica i professora d’administració i finances amb 30 d’anys d’experiència 
docent a la formació professional. He estat cap de departament d’FP, tutora d’FCT i coordinadora DUAL. He estat membre  de 
l’equip de treball del disseny dels currículums educatius del cicles de grau superior d’Administració i finances, Assistència a la 
direcció i del cicle de grau mitjà de Gestió administrativa. També he participat en la planificació, organització i desenvolupament de 
diverses edicions de la Fira d’FP i Treball a les comarques de Lleida.  Orientadora acadèmica i laboral, tant a centres educatius com a 
pares i mares, en el marc de l’Equip d’Orientació Professional (EOP).Nivell C2 de llengua catalana i B2 de llengua anglesa  

  

Laura 
Bou 

Esparbé 
 

Diplomada en Ciències Empresarials i diplomada d'educació primària amb l'especialitat de música. Porto 12 anys al món de 
l'educació,  4 he estat a primària i 8 la Formació Professional. He estat Cap de departament i  Coordinadora d' FP Dual a l’Institut 
Josep Vallverdú de les Borges Blanques. Actualment soc professora a l'Escola del Treball de Lleida. La meva experiència és en 
diversos temes: fons social europeu, convenis, acords, borsa de treball, emprenedoria, xarxes de treball del departament 
d'educació, Orienta FP, treball en equip en diversos projectes, Pla d'Acció tutorial, Fira de la Formació Professional, etc. Nivell C2 en 
llengua catalana i B1 en llengua anglesa 

  

Imatge personal 
503. Assessoria i processos d'imatge personal, 603 Estètica, 618 Perruqueria 

Cabrera 
Montoya 
M. Dolors 
 

Professional de l’estètica des del 1997 he exercit la docència (en diferents nivells de secundària) en centres públics  i concertats del 
Departament d'Educació des del 2011. Oposicions aprovades en la convocatòria del 2020. Actualment docent i tutora del Ins 
Pedraforca (Hospitalet). Formacions cursades en actualització del sector professional, en eines digitals, gamificació, programació i 
avaluació per competències. Apassionada dels recursos digitals, formadora de formadors i professora-col.laboradora en diferents 
fundacions de Catalunya. 

  

FOL 
505. Formació i orientació laboral 

Carme 
Martín 

Llicenciada en Filosofia i Lletres (Doctorat) i Geografia i Historia per la UAB. Postgrau en gestió de la formació continua a les 
organitzacions (UB). Màsters en PRL (Seguretat Laboral, Organització del treball, Higiene industrial, Ergonomia i Psicosociologia 



Roca 
 

aplicada). Més de 15 anys d’experiència docent. Actualment, Cap de Departament de PRL a l’Institut Obert de Catalunya. 4 anys a la 
Xarxa d’Emprenedoria i a la Xarxa de FP Dual 

  

Miren Itziar 
López 

Lorenzo 
 

Llicenciada en dret (UOC) i diplomada en professorat d’EGB (UB). Másters en E-learning (UOC) i Prevenció de riscos laborals.. La 
meva vocació ha estat des de sempre la docència i tinc una experiència de més de 30 anys. Actualment, soc professora de l’IOC del 
cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals i de FOL i EIE.. He exercit diferents càrrecs en els instituts on he 
estat destinada: tutora, cap de departament, coordinadora de riscos. Vaig aprovar les oposicions l’any 2006 i vaig se secretaria del 
tribunal  l’any 2010. Formadora del Departament d’educació, vaig participar en la formació per el professorat de FOL de la 
programació LOE i darrerament he estat tutora dels cursos de Formació en digitalització en els sectors productius com a tutora. 
També vaig formar part de l’equip de l’ICE de l’àrea de FOL. He col·laborat amb l’editorial Vicens Vives en els manuals de FOL i en les 
addendes per sectors de prevenció de riscos i orientació professional. 

  

Hoteleria i turisme 
506. Hoteleria i turisme, 601. Cuina i pastisseria, 626. Serveis a la restauració 

Mireia 
Trepat 

Clemens 
 

Diplomada en Turisme i tècnica superior en Hoteleria i Turisme. Professora del cos de secundària FP de l’especialitat Hoteleria i 
Turisme. Coordinacions: mobilitat internacional i coordinadora cicles formatius. Actualment docent i cap de departament a l’Institut 
Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. Professora associada de la UdL i col·laboradora docent a la UOC. Publicacions de material 
didàctic per la UOC. Oposicions aprovades a la convocatòria del 2020. 

  
  

Serveis socioculturals i a la comunitat 
508. Intervenció sociocomunitària, 625 Serveis a la comunitat 

  

Carmen 
González 

Amo 
 

Pedagoga Docent. Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació (UB). Màster Oficial “Dones, Gènere i Ciutadania” (UB). 
Funcionària Cos Professors d’Educació Secundària, especialitat Intervenció Sociocomunitària. 32 anys de servei. He exercit funcions 
com a: • Coordinadora de Formació Professional a centre educatiu. • Professora i tutora de Cicles Formatius de la familía i 
especialitat en modalitat presencial, semipresencial i telemàtica. • Assessora i avaluadora d’acreditació de competències 
professionals del programa “Acredita’t”. • Coordinadora, assessora i avaluadora del Servei d'assessorament per a l’avaluació i 
del Servei de reconeixement acadèmic. • Coordinadora i tutora del Servei de FPDual. • Formadora de continguts sobre tutoria i 
orientació a la Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya • Formadora al 
personal d’empreses a través d’unitats formatives adaptades a les necessitats de formació de l’empresa del sector i àmbit de la 
familia de Serveis socioculturals i a la Comunitat. • Tècnica Docent a Serveis Centrals del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. • Orientadora a Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAPs) i a centres educatius de secundària. 

  



Comerç i màrqueting 
510. Organització i gestió comercial, 621 Processos comercials 

David 
Figuereo 
Baulenas 
(Coord) 
 

Diplomat en Ciències Empresarials i llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UOC. Postgrau en Innovació i Internacionalització 
per la UPF. Any superació oposicions: 2019. Més de 10 anys d’experiència professional a FP. Professor dels CFGS de Comerç 
Internacional i Transport i logística a l’Institut Carles Vallbona de Granollers. Cap d’Estudis de FP. Director 

  

Transport i manteniment de vehicles 
511. Organització i processos de manteniment de vehicles, 609. Manteniment de vehicles 

Carles  
Pulido 

Fuertes 
 

Tècnic especialista en mecànica i electricitat de l'automòbil. Professor tècnic de l'especialitat 609 Manteniment de vehicles des de 
l'any 2008. (dos anys en centres privats i la resta en centres públics). Durant aquest període a més de docent he estat de tutor de 
grup i tutor de FCT. També he col·laborat com a formador en cursos del SOC en centres privats i com a formador de formadors dels 
tutors Empresa del Departament d'Educació. Oposicions aprovades a la convocatòria del 2021. Actualment docent i tutor de grup  
en un institut públic del Departament d'Educació. 

  

Sanitat 
517. Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics, 518. Processos sanitaris, 619. Procediments de diagnòstic clínic i 
ortoprotètics, 620. Procediments sanitaris i assistencials 

Touil 
Satour,  

Leila 
 

Diplomada en Infermeria i graduada en Pedagogia. Màster en Recerca i Innovació en Cures Infermeres. Màster del professorat. 
Experiència professional en l’àmbit sanitari; he treballat a hospitals, sociosanitaris, residències i a un CAP i també a l’àmbit docent 
(2016) en cicles formatius com ara el cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria, el de Farmàcia i Parafarmàcia, el d’Educació Infantil, 
d’Higiene Bucodental. Formadora del professorat novell de cicles formatius (2020). Oposicions aprovades el 2020.  Actualment 
Coordinadora de la Comissió de Gèneres i professora a l'Institut La Ferreria del CFGM CAI, CFGS d'Higiene Bucodental i FPBàsica. 

  

Martí 
Mestre,  

Marc 
 

Grau Universitari d'Infermeria a l'EUI Vall d'Hebron, Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: especialista en Societat 
civil i Institucions Polítiques de la UB i UdG, Màster de Formació del Professorat: especialitat Salut de la UB. 17 anys d'experiència 
professional com infermer a Salut Mental. Docent de l'especialitat 619 des de 2017, amb funcions de tutoria, cap de departament 
de Sanitat i actualment coordinador del CFGS Audiologia Protèsica i del CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i cap de la 
Unitat de Recerca Docent de l'Institut Castellarnau. Oposicions aprovades de l'especialitat 619 l'any 2020. 

  



 

Electricitat i electrònica 
524. Sistemes electrònics, 525. Sistemes electrotècnics i automàtics, 602. Equips electrònics, 606. Instal·lacions 
electrotècniques 

Alcantarilla 
Caro 
Eva 
 

Docent del departament d’Electricitat i Electrònica durant 4 anys amb especialitat 525 i 606 en el Milà i Fontanals d’Igualada. 
Oposicions aprovades en 2021 en la especialitat 525. Enginyeria Tècnica Industrial per la UPC (2004) i Enginyeria d’Organització 
Industrial (2009) 

  

Altres famílies professionals 
Agrària. Arts gràfiques. Edificació i obra civil. Energia i aigua. Fabricació mecànica. Fusta, moble i suro. Imatge i so. 
Marítimopesquera. Instal·lació i manteniment. Seguretat i medi ambient. Tèxtil, confecció i pell 

Equip 
Formadors 
Opos.cat FP 

Per als opositors d’aquestes famílies professionals, NO disposem de formadors específics. Els assignarem un formador/a de l’equip 
Opos.cat-FP, que ha mostrat disposició i ha seguit una formació prèvia per a la tutorització de programacions didàctiques i per al 
desenvolupament del supòsit pràctic a Formació Professional.  

  
  

 


