
  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÈNCIA                              
 PROFESSOR  2012 - Actualitat 

En els últims dos anys impartició en tres ocasions del curs Operacions de gravació i tractament 
de dades i documents. Codi: ADGG0508. 
Dos vegades Mòdul MF0233_2: Ofimàtica comú a varis certificats de professionalitat (CP) 
FC01COMM10403 Community manager 
FCOV_SOC03EXP Xarxes socials 2.0 
MF0976_2 Operacions  administratives comercials 
Cursos Excel a empreses orientats a optimització de gestió de magatzem  
 

 Fundació Mestral | Set 2012 - Març 2014 
Treballs com a professor d’informàtica i ofimàtica per adults i discapacitats i classes particulars 
de disseny web i Wordpress CMS.  
 

 TÈCNIC SISTEMES    

 Consell Comarcal (Baix Camp) | Jul 2010 - Gen 2011 
Col·laboració en el projecte  ID-Cat de la Generalitat de Catalunya formant als usuaris en l’ús 
de la identificació electrònica. 

 GESTIÓ D’ESTOCATGE   

 Tres Punts Vinya Verema i Vi S.L. | Jun 2006 - Oct 2009 
Treball com responsable de logística, control d’estocs, aprovisionament de productes, 
preparació i execució de comandes, albarans i facturació. 
 

 ENGINYER DE SISTEMES 

 SPINE  Consultora Informàtica | Set 2002 - May 2006 
Serveis de consultoria, assessoria i auditoria especialitzada en farmàcies, SGA,  Instal·lació de 
xarxa, atenció a clients i formació a usuaris i generació d’estadístiques de logística / producte . 
 

 Fujitsu-Siemens | Des 2001 - Jun 2002 
Fujitsu - Siemens instal·lació de xarxes per als projectes Argo i Omnia i formació als 
responsables d’administrar-les. 

APTITUDS PROFESSIONALS    Amplia experiència en:  
Formació Ocupacional, continua i Ofimàtica a mida per a empreses per a tot nivell d’usuaris, amb experiència pràctica 
en logistica i la implantació d’aplicatius ERP i SGA. 
 

Homologat per a:  

 MF0233_2: (Transversal) OFIMÁTICA   

 ADG306_1 Operacions de gravació i tractament de dades i documents (ADGG0508) 

 FC01COMM10403 Community manager 

 FCOV_SOC03EXP Xarxes socials 2.0 

 La funció comercial i el màrqueting a l’empresa, Investigació comercial i polítiques de màrqueting,  
Tècniques de gestió comercial i d’atenció al client, Operacions  administratives comercials.  

 FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere  
Cursos impartits a: Motivacció, Pimec, Frada, SOC, Consorci, CIFO Tarragona, AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL 
CAMP (Regidoria d’Impuls Econòmic) i diverses empreses en formació a mida 
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 R.E.M. S.C.C.L  Grup Índex | Des 1997 - Ago 2001 
Serveis de consultoria, assessoria, auditoria i Hosting R.E.M.  
Manteniment dels servidors de la xarxa. Atenció tècnica i formació als 130 usuaris de la xarxa en l’ús del 

programari d’us diari als seus llocs de treball. 

 D.I.E., S.L. Consultora Informàtica | Jul 1995 - Oct 1997 
Direcció i control del equip dedicat a la producció de Software a mida en entorn Windows. 
 

 Freelance | Gen 1994 - Jun 1995 
Arquitectura de xarxa. Col·laboracions com amb empreses del sector  informàtic, efectuant 
diversos projectes de disseny e implementació de xarxes, així com formació a grups com: 
Serveis Penitenciaris (Gen.Cat.) i  laboratoris Merck. 
 

 Alcatel (Sistemas de información)  | Set 1988 -  Oct 1993 
Enginyer de Sistemes. Informàtic del equip de Premsa del Projecte Alcatel Barcelona'92 
col·laboració en el disseny i manteniment de la xarxa. Atenció, formació i suport al Equip de 
Premsa de Barcelona'92. 

ESTUDIS 

Reglats 

MÀSTER ENG. DE SOFTWARE – INFORMÀTICA  U.P. C / I.C.T | 1992 

INFORMÀTICA      U.A.B  | 1976 - 1980 (no conclòs) 

C.O.U i SELECTIVITAT     J. Bau Tortosa | 1976 

No Reglats / Ocupacional  

POSICIONAMENT WEB SEO/SEM    Nascor Formació | 2018  

COMUNITY MANAGER     Adams Formació | 2018  

FORMADOR OCUPACIONAL    C.I.F.O. Tarragona | 2011 [SSCF10-1 (414 h)] 

PROGRAMACIÓ DE PÀGINES WEB   Microbits | 2009 

ADMINISTRACIÓ DE XARXES    SC2 | 2002 

NORMES ISO EN PROCESSOS INFORMÀTICS  I.C.T | 1998 

 

 

 

 

ALTRES DADES 

He treballat també des de principis dels  anys 80’s per a companyies com Sanyo España, Altos 
Hornos de Sagunt, Dow Chemical i Software Products International (S.P.I).  
A les tres ultimes com a personal subcontractat. Tant l’experiència laboral com les titulacions 
son demostrables via vida laboral la primera i via certificacions en el cas de la formació. 
Soc discapacitat físic en un grau del 39%, (2009) per pròtesi de maluc, que si bé no em permet 
continuar amb la meva tasca d’instal·lador si que em permet però dur a terme les tasques com 
a formador. 
 

 Permís de conduir A | B  amb vehicle propi 

IDIOMES 

CATALÀ    Natiu amb Nivell C ANGLÈS     Alt 

CASTELLÀ    Natiu   FRANCÈS   Mig 

  

  


