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Experiència laboral 
 
Professor de català (2007 – 2013) 
 

- Cursos de nivells inicial, A1, A2, B i C al Consorci de Normalització lingüística. 
- Cursos de nivells B i C a la Casa d’Oficis del Servei Municipal d’Ocupació de 

l’ajuntament de Tarragona. 
- Classes de repàs de Primària, Secundària i Batxillerat.  

 
Correcció i assessorament lingüístic (2006 – 2010) 
 

- Becari al Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) de la Regidoria de Política 
Lingüística de l’Ajuntament de Reus. 

- Corrector de català i castellà del setmanari La Vila (Salou). 
- Corrector de català i castellà a Elfojobs. 
- Correcció del setmanari notíciestgn.  
 

Dinamitzador de l’Associació de Professionals i Estudiosos de Llengua i Literatura 
Catalanes (APELLC) (2008 - 2009). 
 
Becari del Departament de Física i Química Inorgànica de la URV (2003 - 2005). 
 
Forner a la Fleca Can Joan (La Nou de Gaià) (1994 - 2006). 

 
 

Formació acadèmica 
 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cursos i seminaris 
 

- «El calidoscopi lingüístic estatal. Una ullada ecolingüística» organitzat pel 
Departament de Filologia Catalana de la URV.  

- «El dubtes lingüístics en la correcció de textos» del Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. 

- «Redacció i Elaboració de Webs» del Servei Lingüístic de la URV. 
- «Setmana de l’Ensenyament de Mestres» de la Facultat de Ciències de l’Educació i 

Psicologia de la URV. 
- «Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona» del Departament de 

Filologia Catalana de la URV. 
- «II Col·loqui Internacional. La Lingüística de Pompeu Fabra» del Departament de 

Filologia Catalana de la URV. 
- «Jornades d’Escriptors de Tarragona. Seminari Domènec Guansé. Rellegir Ramon 

Comas i Maduell» del Departament de Filologia Catalana de la URV. 
- «I Trobada d’Escriptors del Països Catalans» organitzat per la Secretaria General de 

Joventut i l’Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana. 
- «La gestió a l’aula en un ensenyament comunicatiu» organitzat pel Consorci de 

Normalització Lingüística. 
- «Curs de màrqueting de mútua confiança per a la cultura (Sempre amb els ciutadans 

exclosos» organitzat pels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació. 

- «Programari en català» organitzat pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 
- «Segona Sessió de Reflexió per a Professionals de l’Acolliment Lingüístic. Ètica i 

política lingüística en els processos d’acolliment» organitzada per la Secretaria de 
Política Lingüística.    

- «Com aprofitar les diferències a l’aula?» organitzat pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 

- «Seminari sobre llengua i cultura xinesa» organitzat pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 

 
 
Idiomes 
 
Català: nivell superior escrit i parlat 
Castellà: nivell superior escrit i parlat 
Anglès: nivell mitjà escrit i parlat 
 
 
Coneixements informàtics 
 

- Word: Nivell usuari 
- Excel: Nivell usuari 
- Acces: Nivell usuari 
- Powerpoint: Nivell usuari 


