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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL DELS ÒRGANS UNIPERSONALS 
DE DIRECCIÓ 

 

 
VIRGÍNIA MORENO GONZÁLEZ 

Secretària 
 

Perfil 
professional 

 
Titulacions vinculades a la docència 

- Llicenciatura de Filologia Anglesa   
- Mestre de llengües estrangeres (Anglès) RD 1440/91 
- Certificat C1 Anglès (EOI)  
 

Formació acadèmica vinculada a la Direcció 
- Formació de les competències de gestió acadèmica i administrativa (64 h) 
- Formació en les competències l’ensenyament de la llengua anglesa (364 h) 
- Formació en aspectes pedagògics (341 h) 

 

Trajectòria 
professional 

 
Experiència professional al Departament d’Educació 

- Funcionària del cos de mestres de l’1/09/2009 fins a l’actualitat  
-Funcionària en període de pràctiques de l’1/09/2008 al 31/08/2009 
- Mestra interina de l’1/09/2007 al 31/08/2008 
 

Càrrecs unipersonal de Coordinació i Direcció 
- Secretària de l’Escola Pilarín Bayés de l’1/09/2017 fins l’actualitat 
- Coordinadora d’Educació Primària de l’1/09/2008 fins el 31/07/2017 
 

Projectes d’innovació i altres 
- Formadora del curs “el Treball cooperatiu” (2017-2018) 
- Formadora del curs “la Gestió d’Aula” ( 2017-2018) 
- Certificat d’innovació: Pla Experimental de llengües estrangeres (2008-2011) 
 

 

 
AINHOA FREIRE BENÍTEZ 

Cap D’estudis 
 

Perfil 
professional 

 
Titulacions vinculades a la docència 

- Mestra d’Educació Infantil RD 1440/91  
 

Perfils professionals de lloc de treball 
- Atenció a la diversitat de l’alumnat  
- Lectura i biblioteca escolar  
- Immersió i suport lingüístic  
- Metodologies amb enfocament globalitzat 

 
Formació acadèmica vinculada a la Direcció 

- Màster de Direcció i gestió de centres educatius 
 

Trajectòria 
professional 

 

Experiència professional al Departament d’Educació 
- Funcionària en període de pràctiques de l’1/09/2020 fins l’actualitat 
- Mestra interina del 2/11/2009 al 31/08/2020 

 

Càrrecs unipersonal de Coordinació i Direcció  
- Cap d’estudis de l’1/07/2020 fins l’actualitat 
- Coordinadora d’Educació Primària de l’1/09/2018 fins el 31/06/2020 
- Coordinadora LIC de l’1/09/2017 fins el 31/07/2018  
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MARIBEL GARCIA MERINO 

Directora 
 

Perfil 
professional 

 
Titulacions vinculades a la docència 

- Diplomatura escola universitària del professorat  (PREESCOLAR) 
- Certificat elemental de l’EOI de llengua anglesa. (AN) 
- Llengua castellana i literatura (especialitat)  (LE) 
- Llengua estrangera: anglès (especialitat)  (PAN) 
- Educació primària (especialitat) (PRI) 
 

Perfils professionals de lloc de treball 
- Lectura i biblioteca escolar 
 

Formació acadèmica vinculada a la Direcció 
- Cursos de formació  sobre l’exercici de la funció directiva (300 hores) 
- Formació de les competències en la gestió i coordinació pedagògica de centres (Cap 
d’estudis) (180h) 
- Formació de les competències de planificació estratègica (6 hores) 
- Formació de les competències de gestió i aplicació de les TIC (+400 hores). 
- Formació de les competències relacionades amb la pràctica docent (+400 hores). 

 

Trajectòria 
professional 

 
Experiència professional al Departament d’Educació 

- Funcionari de cos de mestres de l’1/09/1992 fins a l’actualitat  
- Funcionari en període de pràctiques de l’1/09/1991 fins el 31/08/1992 

 
Càrrecs unipersonal de Coordinació i Direcció 

- Directora de l’escola Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès) de l’1/07/20 fins a l’actualitat  
- Cap d’estudis de l’escola Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès) de l’1/07/2012 fins al 31 
d’agost de 2020. 
- Coordinadora TIC de l’escola Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès)  des de l’1/09/2010 
fins el 31/07/2012 
- Coordinació de pràctiques d’estudiants universitaris ( cursos 2014-15, 2015-16, 2016-17, 
2017-18). 
- Coordinació de pràctiques d’estudiants universitaris: Grau de mestres: (cursos 2012-13 i 
2017-18). 
- Coordinadora del Pla Experimental de llengües estrangeres de l’escola Pilarín Bayés 
(Sant Quirze del Vallès) ( de l’1/09/2009 fins el 31/07/2009) 
- Coordinadora TIC de l’escola Nicolás Salmerón (Madrid) des de l’1/09/2004 fins el 
31/07/2007 
- Cap d’estudis de l’escola Roc Blanc (Viladecavalls) de l’1/09/1998 fins el 30/06/2003 
- Coordinadora de cicle de l’escola Roc Blanc (Viladecavalls) de l’1/09/1996 fins el 
30/06/1998. 
- Coordinadora de cicle de l’escola CEIP Sant Llorenç del Munt (Terrassa) de l’1/09/1993 
fins el 1995. 

 
Projectes d’innovació i altres 

- Formadora sobre la docència i l’aplicació del currículum a l’aula. (Cursos 2012-13 i 
20017-18) 
- Responsable del Programa d’auxiliar de conversa (2012-2013) 
- Impuls de la lectura (cursos 2011-12 i 20012-13) 
- Responsable del Pla experimental de llengües estrangeres (2008-2011) 

 

 
 


