
   

   

 

 D.23. Model CV Experts_V1_2012_Estudiant   1/3 

Currículum Vitae  
Data d’emplenament: 25/11/2013 

Dades personals  

Nom  

Carla 

Cognoms  

Casadevall Serrano 

Nacionalitat  

Espanyola 

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 

Graduada en Química, 2013 Universitat de Girona 

(UdG) 

Idiomes  

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

 Llegit  Parlat  Escrit  

Català  5 5 5 

Castellà  5 5 5 

Anglès  5 5 5 

Francès  2 2 2 

Alemany 3 3 3 

      - - - 
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Estudiant  

Dades acadèmiques 

Universitat 

Girona 

Centre  

Facultat de Ciències 

Titulació  

Graduada en Química 

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 

MH a batxillerat (9.6) i premi extraordinari a les PAU (9.47). Premi al treball de recerca 

"Per unes escoles verdes" del IES Baix Empordà de Palafrugell. Premi al expedient científic 

i treball de recerca de batxillerat del ROTARI "Félix Garcia Castañer".Premi extraordinari 

del Grau de Química de la UdG de la promoció 2009-2013 (9.26). Membre del grup de recerca de 

Química Bioinorgànica i Supramolecular (QBIS), on he fet les pràctique en empresa i el 

Treball de fi de Grau i enguany estic fent el treball de fi de màster sobre "novel Ru 

complexes and their catalytic water and C-H bond oxidation study". Representació estudiantil 

com a delagada de curs, juntal de la facultat i junta de govern de la facultat. Enguany 

estic cursant el Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling (MACMoM) a la mateixa 

universitat de Girona i formo part del Consell d'estudis del mateix màster com a 

representant dels estudiants. 

 

 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... 

Professora d'anglès i repàs del 2009 al 2012 a l'acadèmia Kensington School de Girona i també 

a nivell autònom. Participació en jornades de divulgació en setmanes de la ciència, nits de 

la recerca, escoles i instituts amb la càtedra de comunicació cinetífica de la UdG.Beca 

"Xavier gironès" del 2012 per fer les pràctiques en empresa al grup de Química bioinorgànica 

i supramolecular (QBIS). "Beca de colaboración del ministerio" de l'any 2013 per desenvolupar 

el projecte de recerca del treball de fi de grau. Enguany becada pel mateix grup de recerca 

per l'elaboració del treball de fi de màster. Participació com a monitora del Jove campus de 

recerca de la UdG del 2011 i participació com a co-tutora del treball de recerca de l'àmbit 

químic del passat jove campus de recerca de l'estiu del 2013. També com a professora de 

suport a l'estudi de la UdG de química bàsica de primer de grau el curs 2012-2013. 
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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: UdG/CAI/2009-2013 

 Titulacions:       

 Serveis:       

 Sistemes de qualitat:        

 

Altres mèrits  

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

Expereriència al tracte amb el públic  i en exposicions i defenses orals. Experiència en representar col·lectius adquirida ens 

els meus anys com a juntal de la facultat de ciències i membre de la comissió de govern així com delegada de curs o 

membre del consell d'estudis del màster. Participació en l'elaboració del video promocional de MACMoM ressaltant les 

avantatges i les expectatitves profeccionals d'aquest.  

  

 


