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Currículum Vitae  
 
 

Dades personals  

Nom  

Gemma  

Cognoms  

Espigares Tribó 

Nacionalitat  

Espanyola 

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 

CFGS Dietètica: 2009 (IES Torrevicens. Lleida) 

Idiomes  

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

 Llegit  Parlat  Escrit  

Català  5 5 5 

Castellà  5 5 5 

Anglès  3 3 3 

Francès  - - - 

      - - - 

      - - - 
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Estudiant  

 
 
Dades acadèmiques 

Universitat 

Universitat de Lleida (UdL) 

Centre  

Escola Universitària d'Infermeria 

Titulació  

Grau en Infermeria 

 

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 

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

A dia d'avui he acabat 1r del Grau en Infermeria a la Udl amb una qualificació mitjana de 9 

(3 MH, 3 Ex i 4 NT totes ells per sobre de 8).  

Pel que fa a la mobilitat tot i que està dins dels meus plans de futur he de dir que encara 

no he tingut l'oportunitat doant que l'any vinent passaré a 2n curs.  

En quant a la representació durant el curs acadèmic 2009/2010 he dut a terme les tasques de 

representació de l'estudiantat de 1r curs (delegada). A més a més, he pogut col·laborar amb 

el Consell de l'estudiantat en diverses ocasions com ara l'organització del I Congrès 

d'estudiants de Ciències de la Salut de la Udl, assitir a les Comissions d'Estudis i a les 

Juntes d'Escola d'Infermeria, entre altres.  

Juntament amb 3 companys varem obtenir el 2n premi a la millor comunicació en les Jornades 

Catalanes d'Estudiants d'Infermeria amb el treball: la comunicació no verbal en l'educació 

per la salut:2009.  

 

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

Setembre 2005 - ... Àrbitre de l’Escola i del Comité de la Federació Catalana de Basquetboll. 

Setembre de 2006 – Juliol 2007.- Secretaria Tècnica del CBBalaguer i coordinació dels 

auxiliars de taula.  

Juny 2007- Desembre 2009.- Referent de Preventius, Socors i emergències a Creu Roja Balaguer. 

Juliol 2007-Agost 2007.- Entrenadora al Campus de la Federació Catalana de Basquetball. 

Juny 2008-Juliol 2008.- Socorrista terrestre a la piscina Municipal de Tarres (substitució).  

Juliol 2008-Novembre 2008.- Auxiliar administrativa de Creu Roja Joventut a Lleida.  

 

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT I REPRESENTACIÓ:   

Juny 2006 – Desembre 2009.- Voluntària de Creu Roja La Noguera en l’àmbit de salut, socorrs i 

emergències (SSE), adolescència i Som.nit. Dins d’aquest període desenvolupament de tasques 

de referent en l’àmbit de SSE i representant de joventut al Consell i al Comitè Provincial.   

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  

De manera voluntària he participat en un grup de treball en l'avaluació del seguiment de la 

implantació de 1r del Grau d'infermeria a la Universitat de Lleida, pel que fa a matèries, 

compliment de la normativa de l'EEES i propostes de millora de l'Escola d'Infermeria. 

També he participat com a ponent en dues jornades organitzades per l'Escola: Bolonia, estem 

aprofitant l'oportunitat? (Des de la visió de l'estudiantat) i les jornades del Dia de la 

Infermeria.     

 




