
Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

Càrrec actual 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Perfil professional 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Trajectòria professional 
 Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Localitat i data 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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	Perfil i trajectòria professional dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya1

	Localitat i data: Cornellà de Llobregat, 2 d'octubre de 2020
	Altra informació rellevant: 
	Trajectòria professional: 2003            Centre d'Educació Especial Josep Sol i Rodríguez - SANTA COLOMA DE GRAMENET - Mestre d'Educació Física.
2003            Escola  Jungfrau - BADALONA - Mestres 'Educació Física i tutora de Primària.
2003            Escola L'Olivera - CABRILS - Mestres 'Educació Física i tutora de Primària.
2003            Escola Josep Manuel Peramàs - MATARÓ - Mestres 'Educació Física .
2003-2004   Escola Camí del Cros - MATARÓ - Mestre d' Educació Física.
2004-2005   Escola Camí del Mig - MATARÓ - Mestres d'Educació Física i tutora.
2005-2009   Escola Camí del Cros - MATARÓ - Mestre d' Educació Física i coordinadora de Cicle Inicial. 
2009-avui    Escola L'Areny

	Perfil professional: Diplomatura de Mestre d'Educació Física Universitat de Barcelona.
Postgrau Universitari en "Pedagogia Terapéutica" Universita Autònoma de Barcelona. 
Màster universitari "Suports per la inclusió educativa i social" Universitat Autònoma de Barcelona.
	Departament organisme o ens públic dadscripció: Escola L'Areny (Cornellà de Llobregat)
	Càrrec actual: Secretaria
	Lloc i data de naixement: Barcelona 28/03/1977
	Nom i cognoms: Carolina Durango Ortega


