EQUIP EDUCATIU EBM EL
LLIGABOSC 2019/20

MÒNICA TORTAJADA HERNÁNDEZ
Tinc el títol de tècnic especialista en educació infantil (TEI) i
actualment estic ampliant la meva formació estudiant el grau de
psicologia a la UOC.
Vaig començar la meva activitat professional com Coordinadora de
menjadors escolar de la zona de Reus, Cambrils, Miami i Hospitalet de
l’Infant. A les llars d’infants els meus inicis van ser a l’àmbit privat.
L’any 2008 vaig començar a treballar a la Xarxa de les Escoles Bressol
Municipals de Reus, com educadora a les “Aules Ralet, ralet...”. Al 2009
desenvolupo les tasques de Direcció a les”Aules Ralet, ralet... Mestral i
Mas Abelló”.
Durant el curs 2012/13 estic a l’EBM “La Ginesta” com educadora,
desenvolupant tasques de tutora d’aula i el curs 15-16 vaig iniciar les
tasques de Coordinació Pedagògica a la mateixa escola.
Al març de 2016 m’incorporo a l’equip de l’EBM El Lligabosc, la meva
tasca professional és la Direcció del centre educatiu.

JOSE GONZÁLEZ MEDINA
Tinc la llicenciatura de Pedagogia i fa 7 anys que
treballo dins l’etapa educativa de 0-3 anys.
La primera experiència professional va ser a una escola
bressol d’àmbit privat i, el curs 2008-2009, vaig entrar a
formar part de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de
Reus. La meva tasca professional a l’EBM El Lligabosc
aquest curs és educadora de l’espai de 2-3 anys.
Fa 8 anys que formo part de l’equip educatiu de l’EBM
El Lligabosc.

CINTA TORTAJADA HERNÁNDEZ
Tinc el títol de tècnic especialista en educació infantil
(TEI).
Vaig començar la meva activitat professional l’any
1991 en una escola bressol privada de la ciutat de
Reus. Sempre he treballat en l’etapa de 0-3 anys,
realitzant la tasca d’educadora infantil. Actualment faig
funcions de Coordinador Pedagògica.
Fa 10 anys quan es va obrir l’EBM “El Lligabosc “ vaig
entrar a forma part de la Xarxa d’escoles municipals.

MIREIA COLL BULTÓ
Al curs 2007/08 vaig començar a treballar a la xarxa
d’escoles bressol municipals de Reus, concretament a les
Aules “Ralet, ralet Mestral”.
Des de llavors, se m’ha obert un ventall d’oportunitats,
com poder treballar en altres centres com ludoteques i/o
escoles realitzant tasques d’estudi assistit, conta-contes,
animació...
Sóc Educadora Infantil i ara estic ampliant la meva
formació estudiant magisteria a la UNIR.
Vaig començar a treballar a l’EBM la Ginesta l’any 2009
donant suport a l’hora d’acollida i compaginant-ho amb les
tasques d’assistent infantil a les Aules Ralet, ralet Mestral.
Aquest curs 2019-20 faig tasques de Coordinadora
Pedagògica i tutora de l’espai d’1-2 anys.

LAURA SALVAT LÓPEZ
Sóc tècnic en educació infantil. Vaig formar-me a
l’Institut Baix Camp, on em vaig titular l’any 1999. Des
d’aleshores he treballat sempre en el sector de
l’educació i el lleure infantil, en centre d’oci infantil, fent
monitoratge de menjador en centres escolars, escoles
bressol privades i coordinant la ludoteca del Parc Infantil
de Nadal.
Vaig començar a treballar a la xarxa d’escoles bressol
municipals l’any 2001. Des d’aleshores he realitzat
tasques d’educadora a l’EBM La Ginesta (15 anys),
l’EBM l’Olivera a les tardes (2 anys), l’EBM El Margalló
(dos cursos). Des del curs 2018/19 formo part de l’equip
educatiu de l’EBM El Lligabosc. Durant tot aquest temps
he seguit fent formacions per créixer professionalment.

LLUÏSA MAGRIÑÀ ESTALELLA
Tinc el títol de tècnic especialista en educació infantil
(TEI).
Vaig començar la meva activitat professional l'any
1994 en una escola bressol privada de Reus.
Sempre he treballat en l'etapa 0-3anys, realitzant
tasques de suport i d'educadora infantil.
L'any 2009 vaig entrar a formar part del grup
Sagessa. Des de fa dos cursos estic en l'equip
educatiu de El Lligabosc. Actualment sóc tutora a
l’espai de 2-3 anys.

M.JOSÉ VERGARA GARCÍA DE LA FLOR
Sóc tècnic especialista en educació infantil (TEI). L’any
2010 vaig començar a treballar en el món de l’educació
en l’àmbit privat fent tasques de tutoria i suport.
L’any 2015 vaig començar a treballar a la xarxa
d’escoles bressol municipals de Reus, fent tasques
d’acollida matinal, suport menjador i tardes. Des de fa
dos cursos formo part de l’equip de l’EBM El Lligabosc
portant la tutoria de l’estança de 2-3 anys el curs passat
i actualment fent tasques de tutoria a l’espai de 0-1
anys.

VANESSA MARTÍN MORENO-CAÑADILLA

Sóc Tècnica Especialista en Educació Infantil (TEI) i
monitora de lleure. L’any 2006 vaig començar a
treballar en l’àmbit privat fent tasques de tutoria.
També he treballat en el món del Lleure, en
agrupaments, projectes socials i animació infantil.
Actualment faig tasques de suport a l’espai de 0-1
anys.

PAULA PÉREZ PALOMO
Sóc Tècnica Especialista en Educació Infantil
(TEI). L'any 2017 vaig començar a estudiar el
cicle formatiu grau superior d'Educació infantil
a l'Institut Gaudí de Reus. Vaig Fer les
pràctiques d'FP a la Llar d'infants L'arc de Sant
Martí (Montbrió del Camp). Des de llavors, se
m'ha obert un ventall d'oportunitats i he seguit
formant-me com a educadora infantil, estat a la
Llar d'infants Cu-cut (Vinyols i els Arcs) i a la
Llar d'infants Les Vimeteres (Vila-Seca).
Actualment estic a l' EBM Lligabosc de reus i
faig tasques de suport a l'espai d'1-2 anys.

LAIA SALVAT VILANOVA
Sóc tècnica en Educació Infantil (TEI) ja que vaig
finalitzar el curs passat el cicle, la meva experiència
laboral en l’àmbit educatiu no és molt extensa però
d’una manera o d’una altre moltes vegades he fet
canguratges a nens i nenes de 3 a 10 anys. El curs
passat vaig començar les meves pràctiques DUAL a
l’escola bressol municipal el Lligabosc i també he
treballat de monitora infantil al parc de nadal de Reus ,
també treballo caps de setmana esporàdics a la
Garlanda com monitora infantil també.
Aquest nou curs (2019-2020) vaig començar fent
tasques de monitora de menjador a la mateixa escola
bressol (El Lligabosc) i actualment a partir del
Novembre fins l’actualitat sóc vetlladora d’un infant amb
NEE.

CRISTINA TORRENT ROSELL
Sóc tècnica d’educació infantil des de fa 25 anys. La
meva trajectòria professional va començar a Cambrils,
amb la direcció d’una llar d’infants de titularitat privada
i tutories a tots els grups d’edat.
L’any 2017 entro a formar part de la xarxa d’escoles
bressol municipals com a monitora de menjador a
l’EBM El Lligabosc. També he treballat a l’espai
familiar Mas Pintat.
Actualment realitzo tasques d’acollida matinal,
menjador i tardes a l’EBM El Lligabosc.

JÚLIA ISERN DURAN
Tinc el títol de Tècnica d'Educació Infantil (TEI) des
del juny de 2019.
Les pràctiques formatives les vaig realitzar en una
escola bressol privada, a Tarragona.
Des de desembre de 2019 formo part de l'equip de
l'Escola Bressol Municipal El Lligabosc com
educadora de suport al menjador i al dormitori.

PAU TORRES ROVIRA
Estic realitzant el cicle formatiu de grau superior de tècnic
en educació infantil (TEI), concretament cursant el segon
curs a l'institut Gaudí de Reus.
Tinc experiència professional en la primera etapa de
l'educació infantil, és a dir, el període que engloba els
infants de 0 a 3 anys, ja que he treballat de cuidador de
diversos nens i nenes. El Nadal del passat curs vaig estar
treballant al Parc de Nadal de la ciutat de Reus,
concretament a la Ludoteca, l'espai del parc dedicat als
nens i nenes més petits.
Actualment i durant aquest curs escolar estic realitzant les
pràctiques dual a l'Escola Bressol Municipal Lligabosc de
Reus.

