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Currículum Vitae  

Data d’emplenament:  02/10/2014     

Dades personals  

 
Nom  
Clara      

Cognoms 

 Donadeu Matamala     
Nacionalitat  
 espanyola     

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 
 Grau Educació Social 2011 Universitat de 

Girona     

 
Estudiant  

 

Dades acadèmiques 

 
Universitat 

Universitat de Girona      

Centre  

 
Màxim 10 línies. Qualificació mitja aproximada (excel·lent, notable, aprovat), mobilitat i representació en òrgans de govern 

 La qualificació mitjana dels estudis universitaris és d'un notable (8,4). 

 He estat delegada de curs durant dos anys consecutius (1r i 2n curs educació social)  He 

estat membre durant dos anys consecutius (els dos primers) en la justa de facultat de la  

Facultat d'educació i psicologia de la UdG en categoria d'estudiant.  
 He participat en el programa de mobilitat SICUE el curs 2013-2014 a la Euskal Herriko  

Unibertsitatea durant 9 mesos.   

 He participat al Curs per a la promoció de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat que ha impartit la  

Idiomes  

Valorar d’1 (nocions) a 5 (excel·lent)  

Llegit Parlat Escrit  

Català    

Castellà    

Anglès    

Francès    

         

         

    
Titulació  

       
Situació acadèmica actual:

 Menys de la meitat de crèdits superats 
 Més de la meitat de crèdits superats 
 Manca per finalitzar   20 %

Experiència acadèmica i de representació
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Universitat 

Experiència professional  

 
Màxim 10 línies. Beques, pràctiques, feines... 

 He realitzat les pràctiques de tercer d'educació social a Asociación intercultural Biluts de 

Bilbao, realitzant tasques de realització i execució de projectes interculturals amb 

adolescents, funcions d'acompanyaments, orientació laboral, tramitació d'ajudes 

econòmiques... 

 Les pràctiques de quart les he realitzat als SBAS de Pont Major de Girona, duent a terme  

les funcions pròpies de l'educadora social en aquest àmbit.  He treballant també com a: 

auxiliar educativa al centre de persones amb discapacitat física i psíquica Joan Riu de Sant 

Gregori; monitora de lleure a nens/es i joves; dependenta botiga de material escolar i 

d'oficina...    

Experiència en avaluació de la qualitat  

 
Indicar què s’ha avaluat, amb quin organisme i quan. Especificar si la participació va ser com a membre d’un comitè intern 
(CAI) o d’un comitè extern  
(CAE). Per exemple: Institucions: universitat / AQU / CAE / 2005 

 Institucions:       

 Titulacions:       

 Serveis:       

 Sistemes de qualitat:        

Altres mèrits  

 
Màxim 10 línies. Dades rellevants d’acord a un futur perfil d’avaluador/a  

    Experiència en redacció i avaluació de projectes socioeducatius a Asociación Intercultural Biiluts.        


