Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Daniel Barbero Sánchez

Esplugues de Llobregat 31/05/1980

Càrrec actual

Director
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Escola L'Areny (Cornellà de Llobregat)

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Diplomatura de Mestre d'Educació Física Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Postgrau universitari "Agent Desenvolupament Internacional" Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
Grau de Mestre d'Educació Primària Universitat Camilo José Cela (Madrid)
Màster universitari "Direcció i Gestió de Centres Educatius" Universitat Cardenal Herrera-CEU (València).

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
1996-2001: director i monitor del Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Gavina (Cornellà de Llobregat)
2001-2005: mestre d'Educació Primària i Educació Física a l'Escola La Seda (El Prat de Llobregat)
2005-2017: mestre d'Educació Física a l'Escola Casablanca (Sant Boi de Llobregat)
2008-2010: secretari a l'Escola Casablanca (Sant Boi de Llobregat)
2010-2017: director a l'Escola Casablanca (Sant Boi). Representant Sant Boi-Santa Coloma a la Junta Territorial de direccions
d'infantil i primària dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat i de la Comissió de Garanties d'Admissió de Sant Boi
2017-2018: mestre d'Educació Física al CEIP Miralvalle (Plasència-Càceres)
2018-2019 fins a l'actualitat: director a l'Escola L'Areny (Cornellà de Llobregat)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Cornellà de Llobregat, juliol de 2019

RI037R0136

digitalment per
Daniel Barbero Signat
Daniel Barbero Sanchez DNI 46619751Q (SIG)
Sanchez - DNI
Data: 2019.07.09 10:44:11
46619751Q (SIG) +02'00'

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.

