
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 
Natàlia Millán Ríos Granollers, 20 de juny de 1976  
 

Càrrec actual  

Directora  

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Educació 

 
Perfil professional 
 

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

 

- Diplomatura ESC. UNIV. PROF. EGB (FILOL. ANGLESA) (UAB) 2001 

- Postgrau d'Ensenyament d'Espanyol com a llengua estrangera (UAB) 2001 

- Certificat Capacitació de Llengua Catalana (MODUL 2) 2003 

- Formació inicial en direcció de centres docents públics 2013 

- Certificat nivell avançat en llengua anglesa(EOI) 2018 

 

Formació permanent 
 

Formació permanent més recent 

-Emocions i sentiments (Educació emocional) (30 hores) 2019-20 

-Evaluación por competencias (70 hores) 2019-20 
-Coordinació d’equips directius de primària. (15 hores) 2018-19 
-Administració electrònica aplicada als centres docents (5 hores) 2018-19 
-El treball per projectes a l’aula (15 hores) 2018-19 
-Acollida, seguiment i avaluació dels auxiliars de conversa (15 hores) 2018-19 
-Innovació pedagògica (30 hores) 2017-18 
-Formació específica Esfer@-Gestió acadèmica i administrativa (5 hores) 2017-18 
-52a Escola d’Estiu. Itinerari 1. Un canvi educatiu inevitable. (15 hores) 2017-18 
-Jo, eTwinning, i tu? (6 hores) 2017-18 

 

Trajectòria professional 
 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 
 
- Mestra d'anglès a l'Escola Santa Anna (Premià de Dalt) de l'any 2005 fins l'any 2006 
- Mestra d'anglès i coordinadora d'informàtica a l'Escola El Turó (Montcada i Reixac) de l'any 2007 fins l'any 2008. 
- Mestra d'anglès a l'Escola Escursell i Bartalot (Ripollet) de l'any 2008 fins l'any 2011. 
- Mestra d'anglès a l'Escola Sagrada Família (Caldes d'Estrac) de l'any 2011 a l'actualitat.  
- Coordinadora de riscos laborals i d'informàtica a l'Escola Sagrada Família (Caldes d'Estrac). 
- Secretària a l'Escola Sagrada Família (Caldes d'Estrac) de l'any 2012 a l'any 2013. 
- Directora a l'Escola Sagrada Família (Caldes d'Estrac) de l'any 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. 


