
Data / Fecha / Date: 8/2/2021

Perfil / Perfil / Profile: Professional

Nom i cognoms / Nombre y apellidos / First name and family name Empar Garcia López

Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality Espanya

Organització / Organización / Organisation Cos d'inspectors d'Educació del Departament d'Ensenyament

Localitat / Localidad / Place Barcelona

Branca d'activitat / Rama de actividad / Branch of activity Administració pública, defensa, i Seguretat Social

Càrrec / Cargo / Post Inspectora d'Educació Barcelona ciutat

Curriculum Vitae

Dades personals / Datos personales / Personal information

Formació acadèmica acabada / Formación académica acabada / Finished eduction

Tipus - Títol - Institució - Any de finalització / Tipo - Título - Institución - Año de finalización / Type - Title - Institution - Ending year

Grau Mestra d'Educació Infantil i Primària amb l'especialitat de Ciències Socials (Universitat Autònoma de Barcelona-1982)

Grau Llicenciada en Geografia i Història amb l'especialitat d'Història General i Geografia (Universitat de Barcelona-1987)

Grau Llicenciada en Història de l'Art. (Universitat de Barcelona-1990)

Postgrau Posgrau en Educació Física (Universitat Autònoma de Barcelona-1994)

Dades professionals (professional) / Datos profesionales (profesional) / Professional information (professional)

Idiomes / Idiomas / Languages

Idioma / Idioma / Language Llegit / Leído / Read Escrit / Escrito / Written Parlat / Hablado / Spoken

Anglès 1 1 1

Castellà 4 4 4

Català 4 4 4

Francès 2 2 2



Paraules clau de línies de recerca / Palabras clave de líneas de investigación / Key words of
the research lines

Gestió i direcció de centres educatius, Planificació estratègica per a la
millora, Avaluació de centres i professors, Processos d'aprenentatge dels
alumnes

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

Any d'inici / Año de inicio /
Starting year

Any de fi / Año de finalización /
Finishing year Descripció / Descripció / Description

1982 1986 Mestra en un centre d'Educació Infantil i Primària

1986 1996 Directora d'un centre Públic de Primària

1997 1999 Docent en un Institut d'Educació Secundària

2000 2007 Directora d'un Institut d'Educació Secundària

2007 2011 Inspectora d'Educació al Vallès Occidental

2011 2013 Directora Adjunta dels Serveis Territorials al Vallès Occidental, del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya

2014
Professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Departament de Pedagogia Aplicada,
impartint les assignatures de " Avaluació de centres educatius i professorat", "Supervisió i inspecció educativa"
i "Planificació, investigació i innovació educativa".

2016 Col.laboro en l'edició i docència del Postgrau de "Liderazgos y gestión de centros educativos" de la UOC, en la
asignatura de "Liderazgos", de la que sóc autora.

2016 Col.laboro en la revisió i en la docència on-line, en el Máster sobre Dirección y gestión de centros educativos
de la Universitat de Deusto.

2013 Inspectora d'Educació a Barcelona ciutat i coordino els inspectors del Districte, els Serveis Educatius i el Pla de
Formació de la zona.

2013
Imparteixo activitats de formació i perfeccionament, en el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya adreçat al professorat interí de primària i secundària, de nova incorporació i als equips directius del
centres educatius

Experiència en recerca (professional) / Experiencia en investigación (profesional) / Research experience (professional)

Experiència en avaluació / Experiencia en evaluación / Experience in assessment

Tipus - Organisme - Comité - Rol - Any / Tipo - Organismo - Rol - Comité - Año / Type - Organism - Role - Panel - Year

Serveis Inspectora d'Educació: avaluació de centres, direcció i professors. CAE (comitè extern) President - 2007

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details

Dades rellevants / Datos relevantes / Relevant data

Membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pedagogia., filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Aquest CV es publica a la pàgina web d’AQU Catalunya per tal d’acomplir l’estàndard de transparència en els processos d’avaluació. Els currículums publicats no són cap de les fonts d’accés públic
regulades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades d’aquest CV només es poden utilitzar per a finalitats relacionades amb les funcions
d’AQU Catalunya.

Este CV se publica en la página web de AQU Catalunya para dar cumplimiento al estándar de transparencia en los procesos de evaluación. Los currículos publicados no son ninguna de las fuentes
de acceso público reguladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los datos de este CV solo pueden utilizarse para finalidades relacionadas
con las funciones de AQU Catalunya.

This CV is published on the AQU Catalunya website in compliance with the transparency standard for quality assurance procedures. Published curricula vitae are not included among the sources
accessible to the general public under Organic Law 15/1999, 13 December, on personal data protection. The data in this CV may only be used for purposes related to the Agency’s remit.


