
Generalitat  
de Catalunya 

  

 

Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l’òrgan1 

 
Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Amàlia González Ortega Figueres, 6 de gener de 1980 
 

Càrrec actual  

Secretària  

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Educació 

 
Perfil professional 
 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

- Tècnic auxiliar de la branca Administrativa i comercial, especialitat Administrativa (Institut Narcís Monturiol – Figueres) 1997 

- Tècnic especialista de la branca Administrativa i comercial, especialitat Administrativa (Institut Narcís Monturiol – Figueres) 2000 

- Diplomatura de MESTRA especialitat EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Universitat de Girona) 2005 

- Llicenciatura en PSICOPEDAGOGIA (Universitat Oberta de Catalunya)  2009 

 

Formació permanent 
 

Formació permanent més recent 

- Competència lectora (5 hores) 2019 
- Trabajo cooperativo (70 hores) 2019 
- Coordinació primària- secundària St Vicenç de M i Caldes d’Estrac (15 hores) 2018-2019 
- Treballar les matemàtiques de forma manipulativa i més competencial (15 hores) 2018-2019 
- Creatividad, diseño y aprendizaje mediante retos (70 hores) 2019 
- Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica (pressupost i liquidació) (5 hores) 2018 
- Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (20 hores) 2017 
- El treball per projectes a l’aula (15 hores) 2017 
- AraEscric. L’aprenentatge de l’escriptura a primària (15 hores) 2016-2017 
- El treball per projecte (30 hores) 2017 

 

 

Trajectòria professional 
 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)  

- Tutora de primària a l’Escola Mas Masó (Salt) l’any 2006. 
- Tutora de primària a l’Escola Josep Peñuelas del Río (La Jonquera) de l’any 2006 fins l’any 2009. 
- Coordinadora de cicle inicial a l’Escola Josep Peñuelas del Río (La Jonquera) el curs escolar 2008-2009. 
- Mestra d’educació primària a l’Escola Sagrada Família (Caldes d’Estrac) de l’any 2009 a l’actualitat. 
- Tutora d’educació primària a l’Escola Sagrada Família (Caldes d’Estrac) de l’any 2009 al 2011 i de l’any 2012 al 2013, 
- Secretària a l’Escola Sagrada Família (Caldes d’Estrac) d’octubre de 2011 a juny 2012 i de juliol de 2013 a l’actualitat. 
 

 

Informació addicional 
 

Altra informació rellevant. 

- Títol de funcionària de carrera des de l’any 2009 

 

 

Localitat  i data 

Caldes d’Estrac, 9 de gener de 2020 

 
1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de les veracitat de les dades que s’hi incorporen. 


