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

 
Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 
Anna Ballester Herbera Vilafranca del Penedès, 1 de setembre de 1983 
 

Càrrec actual  

Cap d’estudis  

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Educació 

 
Perfil professional 
 

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

-  Certificat C-català-coneixements mitjans 2001. 

- Tècnic Superior en  Educació infantil ( IES Maremar El Masnou) 2004. 

- Mestre llengua Estrangera (anglès)( UB) RD 1440/91 2008. 

- Certificat nivell avançat anglès (EOI) 2018. 

 

Formació permanent 
 

Formació permanent més recent 

- Emocions i sentiments (Educació emocional) (30 hores) 2019-20. 
- Treball per projectes (60 hores) 2018. 
- Formació pel professorat del programa Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 2n any (45 hores) 2017-18. 
- El treball per projectes a l'aula (15 hores) 2017-18. 

- Iniciació en la pràctica AICLE/CLIL. Professorat de Primària (45 hores) 2017. 

- In English, please] (30 hores) 2015. 
- Primary Teachers' Day (5 hores ) 2015. 

- Avaluació competencial (30 hores) 2013-14. 
- Escola interactiva (15 hores) 2013. 

- El medi a l’escola (20 hores) 2011-12. 

- Creating and evaluating CLIL materials in Primary (15 hores) 2011. 

- Programar unitats didàctiques competencials (30 hores) 2011. 

- Elaboración de programación y unidades didácticas en lengua extranjera (110 hores) ( 2011). 

 

 

Trajectòria professional 
 

- Mestra d’anglès a l’escola Vaixell Burriac (Vilassar de Mar) del 04/10/2010 al  02/11/2010. 
- Mestra d’anglès a l’escola Josep Pallerola i Roca (Sant Celoni) del 08/11/2010 al  28/01/2011 i del 04/04/2001 al 16/04/2011. 
- Mestra d’anglès a l’escola Rocafonda (Mataró) del 1/02/2001 al 28/02/2011 i del 27/04/2001 al 29/06/2011. 
- Mestra d’anglès a l’escola Sagrada Família (Caldes d’Estrac) del 07/03/2001 al 11/03/2011. 
- Mestra d’anglès a l’escola a l’escola Francesc Burniol (Argentona) del 15/03/2011 al 30/03/2011. 
- Mestra d’anglès a l’escola La Roureda (Tordera) del 5/09/2011 al 20/06/2012. 
- Mestra d’anglès a l’escola Els Cingles (L’Ametlla del Vallès) del 8/10/2012 al 11/10 del 2012. 
- Tutora de Primària a l’escola Joaquim Abril (Sant Fost de Campsentelles) del 29/10/2012 al 28/06/2013. 
- Mestra d’anglès a l’escola Els Cingles (L’Ametlla del Vallès) del 12/09/2013 al 30/06/2014. 
- Mestra a l’escola Sagrada Família (Caldes d’Estrac) de l’any 2014 a l’actualitat. 
- Cap d’estudis a l’escola Sagrada Família (Caldes d’Estrac) de setembre de 2018 a gener de 2019 i de juliol de 2020 a l’actualitat. 
 

 

Informació addicional 
 

Altra informació rellevant. 

 

Localitat  i data 

Caldes d’Estrac, 5 d’octubre 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. 


