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Títols oficials d’educació i formació
Llicenciada en Ciències Químiques.
Doctora per L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València.
Grau mitjà de valencià. JQCV.

Títols no oficials d’educació i formació
Becada per el MEC per a intercanvi entre personal investigador de la Indústria i les
Administracions Públiques, amb l’IATA, depenent del CSIC (Consell Superior d’Investigacions
Científiques).
Nivell B1 anglès. SFP.

Experiència laboral
1992-1994




Laboratori Municipal de Valencia
Departament d'Enginyeria Química, Universitat de Valencia
ADEIT, Fundació Universitat Empresa

1995-2004



Directora tècnica de Qualitat i producció en l'empresa Agroalimentària
Tutora en Programes de FCT (Formació en Centres de Treball) d’alumnes de Cicles
Formatius de la branca Sanitaria, i Tutorització de Projectes final de carrera
d’alumnes Universitaris d’Enginyeria en l’empresa.

2004-2017


Professora de Ensenyament Secundari especialitat de Tecnologia
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Cap Departament Tecnologia
Formadora de professorat

2017-2019



Assessora en el Servei de Formació del professorat de la Conselleria d’Educació de
la GVA en el CEFIRE Torrent.
Habilitada en Caixa Fixa CEFIRE.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Període professional sector privat
Formació:
Depuració d’aigües residuals. Conselleria de Medi Ambient.
Aigües potables - Aigües de piscina. CMA.
Contaminació Medi Ambiental: Residus sòlids i Aigües residuals. UNED.
Normativa higiènic- sanitària i de seguretat en piscines i parcs aquàtics. Col·legi oficial de
químics.
Aigües de consum públic. Aigües de València.
Anàlisis microbiològic d’aliments i control de processos de fabricació. UPV.
Gestió medi ambiental en indústries agroalimentàries. AINIA.
Additius i el seu ús en l’industria agroalimentària. AFCA
Gestió de qualitat en industries agroalimentàries. AINIA.
Estudis i projectes desenvolupats:
Estudi comparatiu dels resultats analítics de les platges del terme Municipal de València.
Disseny d’una estació depuradora d’aigües residuals en projecte final de carrera.
Projecte sobre el estudi de contaminació de les aigües del riu Choqueyapu, en La Paz,
Bolívia. Fundació advocats sense fronteres i Diputació València.
Període professional sector públic:
En els darrers anys la formació ha estat al voltant de l’ensenyament de la Tecnologia, la
diversitat a l’aula i les noves Tecnologies de l’Educació i anglès, a més de formació de treball
col·laboratiu i gestió d’equips.
Amb més de 1000 h de crèdits en el compte de formació de Conselleria:
Publicació “Taller de robòtica submarina: Materials, millores tècniques i adequació al sistema
educatiu” de la Plataforma Oceànica de Canàries PLOCAN
• Coordinació de la campanya de Centro (Pla d’Acció Tutorial) i Municipal de Sensibilització
mediambiental i de reciclatge “Recicla’t..recicla’l..recicla-ho”.
• 1r Premi de l’Escola d’Enginyers Industrials de València, en el Concurs convocat per la UPV
”Petits grans Invents” 2015, per el disseny d’un robot aquàtic amb càmera per a conèixer la
flora i fauna dels Ullals de l’Albufera de València
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• “Accèssit” sense dotació econòmica de la UPV en el Concurs 2016 “Petits grans invents” per
el projecte de “Realitat augmentada i GEO localització al servei dels ciutadans
• Institut Nacional de Tecnologies Educatives i Formació del Professorat (INTEF): Capacitació
per a la funció directiva.
• Campanya com a formadora en “Un tràiler de Lectura en equip” en col·laboració amb
Consell Escolar de la CV per a València, Castelló i Alacant
• Ponència a GIRONA, Congrés Aumentame 2017.
Projecte Smart School de Samsung 2018 i INTEF, procés d'actuacions d'Espais Educatius
• Ponència a les Jornades a la Nucia, Alacant, en Noves metodologies, Juliol2018. CEFIRE
Alacant 2018-2019
• XVI JORNADA CULTURA CLÀSICA. Ponència: Tipus de realitats virtuals i aplicacions a
l’aula. Taller: Com realitzar un tour virtual.
• Jornada organitzada Col·legi de bibliotecaris de València en Proveïments. “Biblioteques
Sostenibles. Introducció de l'agenda 2030 i els ODS en els serveis bibliotecaris municipals de
la comunitat valenciana. Ponència: Biblioteques en igualtat i aplicació Epicollet.
• Jornada de Coeducació en la Conselleria d'educació organitzada pel SFP. Utilització
d’epicollet en el projecte Biblioteques en igualtat.
• “Realitat estesa: la realitat augmentada i la realitat virtual, claus en el futur de l'educació”.
• Ponència “Dones i medi ambient”, Xerrades as Castell d'Alaquàs. 7 de març, 18,30h Castell
d’Alaquàs.
• Seminari d'equips directius d'Alaquàs, Ponència: Conceptualització inicial de l’avaluació.
• Itineraris didàctics pel territori Valencià, Alboraig. Ponència: Aplicació dels recursos TIC i
APPS als itineraris didàctics.
• I Jornada BIBLIOTEQUES EN IGUALTAT. AUTORS, EDITORS I LECTORS. Facultat de
ciències socials UV. Saló d'actes. Participació en Taula, “Biblioteques violetes sostenibles i
divertides. Projectes de la Comunitat Valenciana”.
Coordinació dels línies estratègiques de formació,
entre altres en Objectius de
desenvolupament sostenible ODS
Objectius de desenvolupament sostenible: escoles de pluja, nou model de gestió de l'aigua;
moda sostenible i "Fashion Revolution; natura urbana i biodiversitat, nous espais
d'aprenentatge; cap al consum sostenible de l'aigua; jornades del professorat entrant en acció
pel Clima a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible; el Mediterrani com a aula
d'aprenentatge. Mirem cap a la mar.
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