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.

M.Jose Gonzalez 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.
Fa 8 anys que formo part de l’equip educatiu de l’EBM
El Lligabosc.

Marta Pascual Benet.
Tinc el títol de tècnic especialista en educació infantil
(TEI).
La meva trajectòria professional sempre ha estat
relacionada amb el món de l’educació en l’etapa de 03 anys, realitzant la tasca de tutora d’educació infantil. La meva
experiència professional va començar a l’any 1991 i des de llavors he
estat en diferents centres privats de Reus. El curs 2004 vaig entrar a
formar part de la xarxa d’escoles bressol municipals. Des de fa cinc anys
formo part de l’equip educatiu de l’E.B.M. 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.
Fa 5 anys quan es va obrir l’EBM “El Lligabosc “ vaig entrar a forma part
de la Xarxa d’escoles municipals.
Actualment sóc la tutora de l’aula de nadons.

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, animanció...
Sóc Educadora Infantil i ara estic ampliant la meva formació a través de cursos
especialitzats.
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’assitent infantil a les Aules
Ralet, ralet Mestral. A partir del gener 2016 faig tasques com educadora del
grup d’1-3 anys a l’Ebm El Lligabosc.
Aquest curs 2016-17 estic realitzant les funcions de suport titulat i coordinació
del menjador.

Silvia Ventura Vallet
Sóc mestra, tinc el títol en Grau d’Educació Infantil. També
sóc monitora de lleure en activitats infantils i juvenils.
Des de l’any 2009 treballo en el camp de l’educació, els
meus inicis van ser com monitora d’extraescolars i
animació infantil.
Vaig començar a exercir de mestra el curs 2014 a la xarxa d’escoles
bressol municipals de Reus.
El curs 16-17 entro a formar part de l’equip de l’Ebm El Lligabosc.

Nuria Soler
Sóc Tècnica en Educació Infantil, monitora i directora
d’oci i temps de lleure.
Des de l’any 2006 treballo en l’àmbit de l’educació,
com educadora, tutora, monitora de menjador, acollida
i activitats extra escolars de dansa i multiesport.
Va ser el curs passat que vaig incorporar-me a la xarxa
d’escoles
bressol municipals de Reus, primer com a suport de l’Ebm l’Olivera i El
Lligabosc.
Actualment estic fent coordinació d’acollida a l’Ebm El Lligabosc i les
funcions de Teacher a les Escoles Bressol Municipals de Reus.

