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Curriculum Vitae  
 

Data d’emplenament: 25 de setembre de 2014  

Dades personals  

Nom  

Eulàlia  

Cognoms  

Tatché Casals 

Nacionalitat  

espanyola 

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 

llicenciada en història Moderna i contemporània 

Universitat de Barcelona 1973 

Idiomes  

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

 Llegit  Parlat  Escrit  

Català  5 5 5 

Castellà  5 5 5 

Anglès  4 3 3 

Francès  4 2 1 

      - - - 

      - - - 
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Professional 

Dades professionals 

Organització  

Departament d'Ensenyament.  

Localitat 

Sabadell 

Branca d’activitat  

Inspecció 

Càrrec  

Coordinadora de la zona de Terrassa 

 

Experiència professional  

Màxim 10 línies. Indicar si s’han desenvolupat funcions directives i la seva temporalitat. 

Catedràtica d’Ensenyament Secundari, exercici de la docència entre els anys 1978 fins l’any 

1990. Inspectora d’Educació. Ha exercit les funcions pròpies de la inspecció educativa: 

supervisió, avaluació i assessorament. També ha ocupat diverses responsabilitats en la gestió 

i direcció de centres docents de secundaria. 

Des del gener del 2007 fins al març del 2011, va ocupar el càrrec de  Subdirectora General 

d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya.  

Actualment ocupa els seu lloc de treball a la inspecció educativa al Vallès Occidental.  

 

Experiència en recerca 

Màxim 10 línies. Dades dels últims 10 anys i línies de recerca (paraules clau)  

      

Experiència en avaluació de la qualitat  

Indicar què s’ha avaluat, amb quin organisme i quan (Exemple: Institucions: universitat / AQU / 2005 

 

 Institucions: Centres docents de secundaria i docents en exercici. Aplicació de mètodes del 

pròpi Departament d'Ensneyament. Des de 1990 fins l'actualitat. 

 Titulacions:       

 Serveis:       

 Sistemes de qualitat:        
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Altres mèrits  

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

Autora de diverses publicacions llibres de text de l’especialitat de geografia i història per 

a l’Educació Secundaria Obligatòria i el Batxillerat  (Editorials Teide i Barcanova). 

 

Presidenta de tribunals de selecció de personal (oposicions) 

 

També ha realitzat activitats de docència i formació permanent adreçades al professorat de 

secundaria i investigacions educatives i participació en programes de renovació pedagògica en 

centres docents. 

 

 


