C.V. David Rodríguez Abellán
DADES PERSONALS
David Rodríguez Abellán
Sabadell, 02/07/1970

619 474 696
David.abellan@gmail.com
davidrodriguez@fundacioidea.net

Formació i certificació acadèmica i professional

1991 , Diplomat en Treball Social per l’Escola Universitària de Treball Social, adscrita a la Universitat de
Barcelona
2003 Habilitació com a Pèrit en Dictamen Pericial Social, pel COTSCAT
2004 Certificació d’especialista en intervencions d’afrontació de la violència en adolescents (actituds
educatives), organitzat per la UAB i Vall d’Hebron Hospital Materno-infantil i l’Associació
FAMILIANOVA SCHOLA. Docent Doctor. Josep Tomàs Vilaltella (Cap de Paidopsiquiatria de l’hospital
Vall d’Hebron)
1999 Habilitat com Educador Social pel Col.legi d’Educació Social de Catalunya.
2011 Especialista en l’avaluació de Qualitat i definició dels procediments operatius de les institucions (ISO),
emès per GRUP V&H Consultors.
2017 Certificació de Postgrau com a Tècnic en Intervenció Familiar Sistèmica, emès per KINE (Centre de
teràpia familiar i de parella) acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar.
2020 Membre adjunt de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques I de la Salut de Catalunya i de Balears.

Itinerari i experiència professional

1986 Fundador del Grup Esplai Torre Romeu a Sabadell
1990 Fundador de l’Associació d’Atenció al menor MAIN
1990 Membre Fundador de l’Associació per la Integració Gitana de Sabadell
1991 Membre Fundador de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya
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1996-1998 Director de l’Aula Taller per adolescents de l’Associació MAIN a Sabadell, Rubí, Terrassa i Badia
del Vallès.
1997-1998 Coordinador del projecte comarcal Youthstar, per la inclusió formativa i laboral de joves amb
necessitats educatives especials derivades del fracàs escolar, dificultats conductuals o abandonament
escolar. de l’Associació MAIN i Consell Comarcal del Vallès Occidental.
1998 Docent a l’ICE en diferents cursos sobre el tractament de conflictes a l’adolescència.
1998-2000 Coordinador de la intervenció amb infància en el programa de reallotjament del col.lectiu gitano
del Polígon Les Minetes (Santa Perpètua de la Mogoda). (Departament de Benestar Social, Direcció General
D’afers gitanos)
2000 Docent a l’ICE impartint el curs “Estratègies per atendre la diversitat”
1998-2005 Director i coordinador de les UEC’s de Rubí, Sant Cugat, Terrassa, Cornellà, Vic, Prat de
LLobregat, Blanes, Calafell, Montcada del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Berga; Barcelona Zona Franca,
Barcelona Sant Andreu i Sabadell.
1999-2000 Formador al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el Pla de Formació
de zona. Curs impartit: Estratègies didàctiques pel tractament de grups d’infants i adolescents conductuals.
2000-2005 Director Pedagògic del Projecte RESET per adolescents amb i trastorns de conducta derivats dels
problemes de salut mental de la Fundació MAIN en coordinació amb el Departament d’Ensenyament.
2000 Fundador de la Fundació MAIN
2000 – fins l’actualitat, President del Patronat de la Fundació MAIN
2002 Cofundador de la Fundació IDEA
2003-2019 Patró i Secretari de la Fundació Idea
2001 Cofundador de la Fundació EVEHO
2001-2019 Patró de la Fundació Eveho
2006-2010 Director del Centre d’acolliment per noies adolescents CODA2 de la Fundació IDEA
2010 Cofundador de l’Associação Hlayiseka (Moçambic)
2010- finsl’actualitat, Membre de l’Associação Hlayiseka
2010-fins actualitat, Director Tècnic de Fundació IDEA
2014 2017 Administrador de L’Escola Cultura Pràctica.
2014-2017 President del Patronat de la Fundació Cultura Pràctica (per l’escola inclusiva)
2017-fins l’actualitat, Professor Associat de la Universitat de Barcelona a la Unitat de Formació i Recerca
de Treball Social (Facultat d’educació)
2018-2019 CoDirector del Curs de Postgrau Universitari. Joves migrants no acompanyats de la UB
2018-fins l’actualitat, Director del Servei de Protecció a l’Emergència especialitzat en tràfic d’éssers
humans de dones joves menors d’edat, L’Olivar.
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2019- fins l’actualitat, Terapeuta familiar sistèmic, especialitat infància i adolescència vulnerada i en
risc.

Col.laboracions i exposicions

1984-1991 Voluntari als projectes d’acolliment d’infants i adolescents de la Congregació Sant Vicenç de Paül
1993: Ponent a les II Jornades de Cultura Gitana a Catalunya organitzada per la FAGIC i El Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
1993-1995 Tutor de practiques d’alumnes d’Educació Especial , Facultat de Pedagogia de la UB
1996 Formador al Seminari de Formació d’experts en projectes de transició per joves en risc d’exclusió
organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental (especialitat Programes de Garantia Social-Juvenil)
1997-1999 Membre de diferents grups de treball i recerca de l’ICE sobre la definició de la garantia social,
definició d’estratègies per atendre la diversitat i el tractament del conflicte amb adolescents
1998-2001 Tutor de pràctiques d’alumnes procedents de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona
1998 Ponent al seminari sobre Intervenció Social amb infants i adolescents conductuals i en risc social a
l’Àrea de Benestar Social de la Creu Roja, Secció Anoia.
1998-2009 Tutor de pràctiques d’alumnes de Treball Social de l’EUTSB
1999 Ponent a diferents jornades promogudes per la Diputació de Barcelona (Àrea Educació) , sobre la
Garantia Social-Juvenil
1999 Participant a la Jornada “Repensar la participació: una perspectiva crítica” organitzada per l’EUTSB
sota la coordinació de la Sra. Sílvia Navarro.
1999-2001 Dinamitzador del projecte de passantia d’educadors i mestres de Santiago de Chile, organitzat
per la Facultat de Ciències de l’educació, departament de Pedagogia aplicada
2000-2002 Tutor de practiques alumnes de CFGS d’integració Social de l’IES Montserrat Roig.
2001 Ponent a les jornades organitzades per CCOO, delegació Vallès Occidental, sobre la reforma educativa.
2001 Ponent a les jornades sobre adolescents amb trastorn conductual o psiquiàtric, organitzades pel GIEEC
(Grup d’investigació en Educació Especial de Catalunya)
2005 Ponent a la Jornada tècnica de debat i Reflexió “Inserció Laboral de persones en tractament de salut
mental” organitzades per CORESSA i el Servei d’Ocupació de Catalunya.
2006-2010 Tutor de practiques d’alumnes de Treball Social de la UB
2006-2007 Postgrau sobre Intervenció Estratègica en la Resolució de Conflictes amb Infants i Adolescents.
Fundació Concepció Jubanteny. Docent. Sra. Marisol Ampudia.
3

C.V. David Rodríguez Abellán
2006-2008 Tutor de pràctiques del Màster D’Artteràpia de la UB
2007 Membre del grup de Treball per la definició del Pràcticum d’Educació Social (Facultat de Pedagogia
de la UB)
2008 - 2014 Coordinador i redactor del projecte MAPA (Mòdul d’atenció Psicoeducativa per adolescents),
projecte interdepartamental entre Departament d’Ensenyament – Departament de Salut (Hospital Taulí,
Hospital Mútua de Terrassa i Hospital de Terrassa) i Fundació MAIN.
2008 Docent de sessions científiques dedicades a l’Organització de l’assistència a adolescents amb trastorns
de conducta, desenvolupada en l’àmbit del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l’Hospital
Clínic Universitari dins el Màster de Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència
2008- fins l’actualitat, responsable i coordinador dels projectes de cooperació internacional amb els
nens del carrer i la lluita contra les xarxes de prostitució infantil a Moçambic de la Fundació MAIN.
2008 – fins l’actualitat assessor a Rede da Criança Moçambicana (Federació Nacional d’entitats i
institucions públiques i privades del govern de Moçambic) per la definició d’estratègies d’intervenció en
infància i definició del model nacional d’intervenció en protecció a la infància (en la parcel.la de nens del
carrer), i el desplegament de les línies d’intervenció amb menors imputables i inimputables.
2010-2014 Ponent als Fòrums Fedaia (2010, 2011, 2014)
2012 Coautor del l’informe sobre Indicadors de risc i protecció de les famílies susceptibles d’acolliment en
pròpia família.
2014 – fins l’actualitat , Membre de la comissió d’infància i família del TSCAT
2014-2017 Coordinador del Projecte d’innovació Educativa ARC (Apreciació, resiliència i convivència) per
escoles integrades (0-21 anys)
2014 Ponent a la I Jornada de Treball Social amb infància i Família “Intercanvi de bones pràctiques” del
COTSCAT
2014- 2018, Membre del Consell de cooperació, sensibilització i solidaritat de l’Ajuntament de Sabadell
2015 Ponent al cicle “Joves conductuals: respostes i projectes” organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
2015- fins l’actualitat, Coordinador comissió cooperació internacional del TSCAT
2015-fins l’actualitat, Membre del Consell Nacional de cooperació i Solidaritat de Catalunya, en
representació del TSCAT, Intercol.legial de Col.legis professionals de Catalunya..
2015 – fins l’actualitat Creador i coordinador del Projecte Internacional de sensibilització i cooperació
internacional Cantem Africa, basat en posar al servei de la cooperació qualsevol expressió artística, amb
especial rellevància la música i la dança.
2016 – 2017 Membre del Grup de Treball pel desplegament territorial i definició del servei SOAF (Servei
d’acompanyament i orientació a famílies) de la Direcció General de Famílies.
2017 Ponent a la Jornada “el Treball integral i transversal amb famílies, nous serveis. SOAF” organitzat
per la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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2017-fins l’actualitat Publicació periòdiques d’articles d’opinió referit al mon de la infància, adolescència
i família a Social.cat
2017-fins l’actualitat Secretari de la junta del Col.legi oficial de treball social de Catalunya (TSCAT )
2017-2020 Membre del Grup de Treball sobre la Victimització secundària en la Infància del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, en representació del TSCAT.
2018-2020- Membre del Grup de Treball per la igualtat i l’abordatge de la pobresa infantil del Consorci de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, en representació del TSCAT
2017 – fins l’actualitat, vocal membre de la Junta de la Taula per la Infància i adolescència de Catalunya,
TIAC, en representació del TSCAT
2017-fins l’actualitat, Membre de la Taula nacional interdepartamental per l’atenció als menors no
acompanyats, en representació del TSCAT.
2017-2020 Membre del grup de treball per l’elaboració del Projecte Educatiu Marc per Centres
d’Acolliment, promogut per la DGAIA, en representació de FEDAIA
2017 – 2019, Membre de la Taula d’infància de l’Hospitalet de Llobregat.
2017 - fins l’actualitat, Membre del Grup Gestor de la Xarxa Romest (Atenció i acompanyament al
col.lectiu Rom de Catalunya)
2017 – fins l’actualitat, Membre del grup Cicles d’Infància, iniciativa Intercol.legial de Catalunya.
2017 – 2021 Membre del grup de treball de Save the Children, sobre intervencions en infància vulnerable.
2017 Membre del Grup de professionals homenatjats amb més de 25 anys de col.legiatura “Més 25”,
pel TSCAT
2018 Promotor del Concert Benèfic “Cantem Àfrica” al Palau de la Música Catalana, amb els Cors de
l’Escola Coral de l’Orfeó Català.
2018-2019 Redactor del temari oficial per Oposicions a càrrec públic de Treballador/a Social. A càrrec del
TSCAT
2018-2019 Tutor de practiques Universitàries de la UB.UFRTS.
2018-2020 Representant del TSCAT al Grup de Treball d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància del Consell
Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.
Abril 2019, Coorganitzador, en representació del TSCAT, dels seminaris “Adolescents i joves migrants no
acompanyats i salut mental”, promogut per la Fundació Catalana Congrés de Salut Mental i els Col.legis
professionals de Psicologia, Educació Social i Treball Social.
Maig 2019, Formador de l’equip especialitzat d’intervenció amb Adolescents i joves migrants no
acompanyats a Save the Children Catalunya.
2019. Docent al Pla de formació de la Funció Pública, de l’Associació Catalana de Municipis, en el
programa Consells Comarcals al dia, sobre l’adaptació permanent a les demandes de la societat actual en
l’àmbit d’infància
2019. Organitzador de les jornades intercol.legials sobre l’ús i abús de xarxes en l’adolescència.
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2019 – fins l’actualitat, Coordinador del projecte de Mentoria de la Fundació Idea.
2019.– fins l’actualitat, Membre del grup promotor del Projecte Flapp!, destinat a la creació i
implementació d’una App per a joves migrants no acompanyats. Liderat per la Fundacio ISocial. .
2019 – fins l’actualitat Membre del comitè científic del Congrés internacional d’Emergències.
Gener 2020, Docent al curs “Noves tendencies en intervención als Serveis Socials Bàsics. De l’atenció
centrada en la persona als Self-directed Support” Organitzada per la Fundació ISocial per als professionals
públics de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
20 d’Octubre del 2020, Conferència a la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell, amb títol: “Joves
migrants a Catalunya, una altra realitat”
23 d’octubre del 2020, Compareixent a la comissió d’Infància del Parlament de Catalunya, en
representació del Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya, sobre la nova Llei, coneguda com Llei
Rhodes, contra la violència a infants i adolescents.
2020 – fins l’actualitat, Promotor del Laboratori Coolaboratiu MERAKI , per la inserció laboral de noies
víctimes de tràfic d’éssers humans, basat en l’economia circular
2020 – fins l’actualitat, Membre del Consell Assessor editorial de la Revista de Treball Social, del Col.legi
Oficial de Treball Social de Catalunya
Desembre 2020 Membre del grup de Treball sobre pobresa a la Taula del Tercer Sector de Catalunya, en
representació de Fedaia.
Gener 2021-Juliol 2021 Membre del Grup de Treball sobre el Model de cooperació Internacional a
Catalunya, del Consell de Cooperació Internacional, en representació del TSCAT.
25 febrer de 2021. Docent al pla de formació i innovació d’equips de Serveis Socials, a l’Ajuntament de
Montilla (Córdoba), dirigit per la Fundació ISocial.
Abril 2021 – Novembre 2021 Membre del grup de treball sobre el procés formatiu i d’intercanvi entre
professionals de l’àmbit d’infància entre Catalunya i Marroc, programa Rassif. Liderat pel Casal dels
Infants.
Maig 2021 – fins l’actualitat, membre del Comitè d’Ètica de la Fundació Idea.
Setembre 2021 Ponent al IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats (Dependències al llarg del
cicle vital)
30 setembre 2021, Ponent sobre la Llei de protecció integral de la infància i adolescència front la
violència, Organitzada per Save the Children.
Novembre 21-Gener 22. Participant a les sessions de debat sobre docència universitària en l’àmbit social
català (Grup professionals), liderat per ACUP
Gener 2022. Docent del Curs Self Direct Suport aplicat als serveis socials a la Vegueria Penedès.
Gener 2022. Ponent a la jornada Xarxa Romest, “El col.lectiu Rrom, protecció i tràfic”
Gener 2022 fins l’actualitat, Membre a l’Observatori de la Infància, en representació del TSCAT
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Formacions tècniques i professionals

1993 Curs “Intervención Social en Prisiones” organitzat pel Ministerio de Justicia del Gobierno de España
y la Delegación Episcopal de Pastoral Penintenciaria, Burgos, 120 hores.
1994 Assistent a les II Jornades Populars de Seguretat Social, organitzades per l’Associació Catalana per
la Seguretat Social.
1994 Assistent a les Jornades d’Associacionisme i voluntariat, organitzades per l’INCAVOL de la Genralitat
de Catalunya.
1995-1997 Curs sobre el treball socio-educatiu en poblacions gitanes a zones marginals, organitzat per
CEIDTS i Secretariat Gitano, 100 hores.
1998 Assistent a “Jornadas sobre Fracaso Escolar” organitzades per el “Consejo de la Juventud de España,
Madrid, 15 hores.
1998 Curs d’habilitació com especialista en Competència Social, per la Direcció General d’ordenació
educativa del Departament d’Ensenyament, docent Doctor. Santiago Segura de la Universitat de La Laguna,
160 hores
2001 Curs sobre la relació assistencial des de la vessant psicodinàmica, organitzat per l’EUTSB, Barcelona,
Docent Sr. Francesc Sáinz, 25 hores.
2001 Curs sobre la nova LLei de Fundacions. Incidència en les relacions amb el Protectorat, organitzades pel
Centre d’estudis jurídics i formació especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, 10 hores.
2001 Assistent al IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social, sota el tema, “Los desafíos de la violencia, un
compromiso del trabajo social por una sociedad más justa”, Organitzat per la Universitat d’Alacant, Alacant.
20 hores
2002 Assistent al 1er Congrés Català de Salut Mental del nen i l’adolescent, Barcelona.
2002, Assistent al Congrés “Justícia Juvenil, nous reptes, noves propostes” organitzat pel Centre d’estudis
Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya., Barcelona,
15 hores.
2003 Assistent a “I Jornadas de la Asociación Estatal de Educación Social bajo el lema “La educación social
escenarios de futuro”, Organitzades per ASEDES, Madrid, 10 hores.
2003-2004 Curs sobre Salut Mental, diversitat i cultura d’adolescents en risc, organitzat per Associació
Catalana de Professionals de salut Mental (ACPSM-AEN), Barcelona, 200 hores.
2005 Assistent a les VI Jornades sobre l’adolescència i les seves crisis: trastorn mental greu en
l’adolescència, organitzades per La unitat de Crisis de l’Adolescent Benito Menni CASM, Sant Boi de
LLobregat
2006 Curs sobre Treball Social i conductes adictives, Organitzat pel Col.legi de Treball Social de València,
la Facultat de ciències Socials de la Universitat de València i la Generalitat Valenciana, a València.
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2007 Curs sobre Intervenció Estratègica en l’Abordatge dels abusos sexuals i violència Familiar,
Organitzat per la Fundació Concepció Juvanteny, Docent Cloé Madanes, 80 hores.
2007 Curs sobre “Drets i deures de l’exercici de la tutela i la guarda: teoria i pràctica” organitzat per
FEDAIA, Barcelona, 20 hores
2008 Curs sobre Avenços en psiquiatria i psicologia clínica de la Infància i l’Adolescència, Organitzat per
Hospital Clínic de Barcelona, docent Doctor Josep Toro, Barcelona, 150 hores
2008 Curs sobre la prevenció dels trastorns de comportament alimentari: Anorèxia i Bulímia organitzat per
la Diputació de Barcelona, Àrea de Salut pública i consum.
2008 Curs sobre “Intervenció en l’Abús sexual a menors” organitzat per la Fundació Vicki Bernadet,
Barcelona, 25 hores
2010 Assistent a la Jornada “Adolescents...ara!” organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
2010 Curs “El Treball en Equip” organitzat per l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), 20
hores
2010 Assistent a la Jornada sobre victimologia del desenvolupament: recerca, intervenció i protecció
jurídica dels menors d’edat, organitzada pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Barcelona,
5 hores
2010 Assistent amb Certificat al cicle de seminaris en Principis d’ètica aplicada, organitzats per la Fundació
Campus Arnau d’Escala i l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, 50 hores.
2010 Curs amb acreditació sobre Mediació Familiar en Centres d’Acollida, atorgat per Fundació Pere
Tarrés, 20 hores.
2011 Curs amb acreditació sobre Mediación Familiar y Gestión de conflictos escolares, atorgat per IENR,
60 hores
2012 Curs sobre l’Acció i intervenció social: el treball educatiu en famílies en dificultat, organitzat per
l’Associació CEPS, dintre del pla de formació Contínua de professionals del Consorci per la Formació
Contínua de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 20 hores.
2014: Assistent a les III Jornades Catalanes sobre l’Infant, organitzades pel Departament de Benestar Social
i Família, dintre del Pla director de Formació.
2015: Assistent a la Jornada de presentació a professionals del nou Projecte Marc per als centres
Residencial, organitzada per la DGAIA, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, dintre del Pla director de Formació
2015 Curs d’intervenció amb famílies d’adolescents problemàtics una mirada sistémica, organitzat per
KINE (Centre de teràpia Familiar i de Parella), Barcelona, 20 hores.
2016 Curs sobre participació infantil en el Marc dels Consells d’Infants a Catalunya, organitzat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Gabinet Tècnic de la Secretaria General), Tarragona, 30
hores.
2016 Curs sobre la intervenció educativa amb adolescents amb problemes de conducta i addiccions en
espais residencials, organitzat per la Fundació IRSE i el Eusko Jaurlaritza, San Sebastián, 30 hores
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2016 Curs sobre Capacitats polítiques de les organitzacions, organitzat pel COTSCAT, docent principal Sr.
Joan Roma i Vergès, Barcelona, 120 hores.
2017 Curs sobre “Ètica de les professions i organitzacions en l’atenció a la infància i l’adolescència”
organitzat pel Departament de Treball , Afers Socials i Famílies dins del Pla director de formació 2015-2018,
Barcelona, 20 hores.
2018 Assistència l II Congrés de Serveis Socials Bàsics. Organitzat per la Intercol.legial (COPEC, COPC,
TSCAT i CEESC). Hospitalet 17 I 18 d’octubre.
2019 Assistència a la sessió-ponència de la Magistrada de l’audiència nacional Mar Rodríguez sobre la
vulneració de drees dels adolescents i joves migrants, organitzada pel Col.legi d’Advocats de Catalunya.
Octubre – novembre 2019, Curs d’introducció a l’ètica aplicada als serveis psico-sòcio-educatius, impartida
per FEIM, Formació i Consultoria S.L., profesor Joan Canimes Brugué, 40 hores
Desembre 2019, Assitència al curs “Drets dels menors estrangers no documentats: determinació de l’edat,
residència, tutela, inserció”, organitzat per Associació Noves Vies a càrrec del docente Sr. Albert Parés, 6
hores.
Gener 2020, assistència a l’acte Visió 2030. La Contribució catalana al desenvolupament global. Organitzat
per la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions internacionals i transparencia.
2020 Assistència al curs d’aproximació jurídica a la realitat dels adolescents i joves migrants, organitzat
per l’associació Noves Vies (8 hores)
Del 28 de setembre al 3 d’octubre del 2020, participació al Seminari iInternacional LIP (Lideratge, Innovació
i Poder), líder at per l’Institut Innova, realitzat a Caldes de Montbui. 77 hores.
Novembre 2020, Curs sobre “La conducta suïcida: Diferents mirades d’un fet complex”, organitzat per la
Societat Catalana d’Especialistes en Psicología Clínica, 6 hores.
Novembre 2020, Assitència al seminari “Humor, proximidad e irreverencia en la práctica terapéutica”,
organitzat per Centre Horta de Terapia Familiar, impartit pel Professor Carmine Saeccu, 4 hores
Març 2021, Assistència a la jornada “Definiciones y contexto sobre la asistencia lletrada a los solicitantes
de asilo” de la Aula de DDHH del Consejo Gemneral de la Abogacía Española. 5 hores.
Abril 2021, Assistència a la sessió formativa “ Estratègies d’intervenció per a garantir els drets de les
persones LGTBI i contra la discriminació: LLei 11/2014 del 10 d’octubre, als centres d’adolescents i joves
migrants sols. Organitza : DGAIA. 5 hores
29 d’abril del 2021, Assitència la formació sobre menors d’edat apàtrides, organitzada per la UTEH de
l’Ajuntament de Barcelona. 4 hores.
18 d’octubre, Assistència a la Jornada sobre tràfic d’éssers humans i de lainstrucció a l’enjudiciament.
Col.legi de l’Advocacio
1 i 2 de desembre, assistència a la jornada sobre Aliances Socials en la nova agenda europea, organitzada
per la Taula del Tercer Sector
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Idiomes

Nivell Alt parlat i escrit Català, castellà i portuguès
Nivell Inicial d’àrab marroquí (Darija). Institut Cadmus

Altres formacions i habilitats

Estudis secundaris professionals de piano i llenguatge musical
Estudis no professionals d’acordió
Cantaire amateur en corda Tenor a la Coral Belles Arts de Sabadell des de 2005 Especialista
(nivell amateur) en màgia de prop/saló

Competències que em són pròpies:

Creativitat, adaptabilitat i flexibilitat: tinc la capacitat d’adaptar-me a qualsevol situació o canvi amb
naturalitat i eficàcia. Si es dona el cas tinc capacitat per improvisar en l’entorn de treball davant situacions
no previstes balancejant amb encert el que és important i el que és urgent.
Aprenentatge i utilització de coneixements: ampliant-los a través de la formació permanent, adquirint més
informació per poder posar-la en pràctica en el meu lloc de treball, al servei de l’equip, dels projectes i dels
infants, adolescents, joves i les seves famílies, amb la intenció de ser responsable i Fidel al meus principis i
als de la institució on desenvolupo la meva tasca professional.
Compromís i organització: prioritzant Ies tasques i Ies necessitats de treball per assolir els objectius marcats
en el temps acordat. Crec en l’organització del treball com estratègia de rendiment, millora, adaptabilitat i
futur, en la recerca de resultats de qualitat en la intervenció.
Sensibilitat permanent davant les realitats amb les que treballo, defugint posicionaments merament
estadístics, amb la creença de les individualitats i les capacitats de cadascun dels companys, usuaris o
clients.
Treball en equip basat en la capacitat del treball col·laboratiu, fomentant la cooperació activa de tots els
membres del grup per a aconseguir els objectius desitjats, partint d’una capacitat apreciativa de les
qualitats, coneixements i aptituds dels altres.
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Iniciativa aportant idees i proposant solucions o alternatives a Ies diferents situacions per obtenir un
benefici superior mirat des del prisma del servei comunitari i social, i en definitiva en la recerca d’estratègies
de la millora integral dels altres., a nivell relacional, emocional, física i psicològicament.
Polivalent: amb un objectiu vital obert, de polivalència, capaç de posar al servei de la tasca encomanada,
totes i cadascuna de les meves habilitats personals, capacitat de conversa, estratègies de vincle i iniciativa.
Autoconfiança: tinc la capacitat d’abordar nous reptes amb una actitud de confiança en Ies meves
possibilitats, decisions i punts de vista dins de la meva àrea de treball.

Referències

Fundació IDEA

www.fundacioidea.net

Directora Sra. Maria Dolors Rodríguez Iglesias

Fundació MAIN

www.fundaciomain.org

Director Sr. Ricard Rodríguez

KINE

www.centrokine.es

Director Sr. Luis Santiago Almazán

Cultura Pràctica
DGAIA

www.culturapractica.cat

Directora Sra Teresa Pérez

TSCAT
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