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Currículum Vitae  
Data d’emplenament: 24/10/2012 

Dades personals  

Nom  

Ferran  

Cognoms  

Español Casanovas 

Nacionalitat  

Espanyol 

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 

Cursant 4rt Grau d'Economia, Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Cursant 1er Grau Física, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) 

Idiomes  

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

 Llegit  Parlat  Escrit  

Català  5 5 5 

Castellà  5 5 5 

Anglès  4 4 3 

Francès  3 3 1 

      - - - 

      - - - 
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Estudiant  
 

Dades acadèmiques 
 

Universitat 

Universitat Pompeu Fabra / Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

Centre  

Ciutadella / Nou Barris 
 

Titulació  

Grau en Economia / Grau en Física 
 

Situació acadèmica actual: 

X  Menys de la meitat de crèdits superats (Grau de Física) 

 Més de la meitat de crèdits superats 

X  Manca per finalitzar ~ 20% (Grau Economia) 

 

Experiència acadèmica i de representació 
 

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

La meva mitja és d'aprovat alt (6,88). No he cursat el programa Erasmus, tot i que la meva intenció és cursar el Màster fora 

d'Espanya. Pel que fa a la participació vaig ser representant dels estudiants al Claustre de la UPF, Junta de la Facultat 

d'Economia i Empresa, Consell de Departament d'Economia i Empresa i delegat des del curs 2009-2010 fins al 2011-2012. 

Del curs 2010-2011 al 2011-2012 vaig ser representant del Consell de Govern. També he participat com a membre del Grup 

de Treball pel Seguiment del Pla d'Acció del Nou Marc d'Avaluació, presidit pel Vicerector de Docència i Ordenació 

Acadèmica, Josep Eladi Baños. 

 

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

la Universitat 

 

Experiència professional  

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

  

He treballat de monitor en sortides per a nens a l'estiu els anys 2008,2009 i 2010. 

Des del febrer del 2010 fins el desembre del 2011 vaig treballar en un projecte de divulgació científica anomenat Notícies d'In. 

 
 

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: Universitat / Pla d'Acció del Nou Marc d'Avaluació / CAI / 2012 

 Titulacions:       

 Serveis:       

 Sistemes de qualitat:   

 

 
 

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

Crec que hi ha dos informacions rellevants per a un futur perfil d’avaluador. La primera és la coneixença del món, en aquest 

cas la universitat, que aniràs a avaluar. En aquest sentit la meva participación en els òrgans de decisió de la Universitat 

Pompeu Fabra m’han dotat del coneixement suficient com per treballar en tot àmbit col·legiat, també m’ha suposat una 

formació en el marc, tant legal com d’acció, del Sistema Universitari Espanyol i m’ha apropat a les problemàtiques que ha 

tingut entre mans amb la transformació que ha suposat Bolonya per a la universitat espanyola.  

La segona és el contacte que he pogut teixir amb l’estudiantat arrel de la meva vida associativa i en qualitat de representant. 

Això m’ha permés viure amb més intensitat les problemàtiques tant dels estudiants com les problemàtiques de la universitat 

les quals no sempre són les mateixes. 

Un altre tret imprescindible és la motivació per seguir treballant per a qué la Universitat Pública espanyola millori en qualitat, 

una motivació que mai, amb el que porto de formació universitària, s’ha apagat. M’ha caracteritzat la máxima implicació en 

tots aquells processos rellevants per a l’evolució de la meva universitat i vull seguir treballant en aquesta direcció.   

 

 


