Natàlia Bley Guinovart
Sóc TEI, Tècnica en Educació Infantil i sempre m’he dedicat a
l’etapa dels més petits: els 0 a 3 anys.
Fa 11 anys que treballo dins l’àmbit de l’educació, els 2 primers a
una escola privada de Reus, i els 8 últims anys formant part de la
Xarxa de les Escoles Bressol Municipals de l’Ajuntament de Reus,
realitzant la tasca de tutora, a l’EBM L’Olivera des de que aquesta
va obrir les seves portes al gener de 2008 fins finalitzar el curs 16/17.
Dins l’EBM L’Olivera he treballat amb tots els grups d’edat, desenvolupant la tasca
d’educadora de suport a l’aula dels nadorns i coordinadora del servei de menjador i
dormitori.
He finalitzat els estudis universitaris de Magisteri d’Educació Infantil, i actualment, sóc
la directora de l’EBM la Ginesta.

Gisela Mohedano de Antonio
Sóc Tècnica superior en educació infantil. Vaig començar a
treballar a les escoles bressol en el sector privat, portant una
tutoria d’aula. Actualment, estic treballant a les escoles bressol
municipals de Reus des de l’any 2006. Vaig desenvolupar les
tasques d’educadora de suport a l’EBM El Margalló fins al gener del
2011.
A partir de l’anomenada data vaig passar a formar part de l’equip de l’EBM La Ginesta a
causa de l’ampliació de l’escola, portant a terme les funcions de coordinadora de
menjador. Des del curs 2011/2012 fins a l’actualitat estic a l’EBM la Ginesta com a tutora
d’aula, i des del curs 2016/2017 sóc coordinadora pedagògica del centre.

Riera Ciurana Compte
Compte
Sóc tècnica especialista en llar d’infants des de fa poc més
de vint anys, i durant aquests anys, he treballat en diverses escoles
bressol privades.
L’any 2001 després d’un procés de selecció vaig començar a
treballar a la primera escola bressol municipal que es va inaugurar
a Reus, “La Ginesta”, en la que he desenvolupat
diverses tasques com a educadora de suport, coordinadora de
menjador i d’acollida i tutora d’aula.
Actualment estic com a tutora d’aula i coordinadora pedagògica del centre.

Montse Masdeu Pujol
Sóc Tècnica d’educació Infantil (TEI) en l’etapa de 0-3 anys.
Al llarg de la meva trajectòria professional sempre he estat en el
món de l’educació. Durant 14 anys vaig estar treballant a una
escola bressol privada, realitzant tasques de tutora. Des del curs
2006-2007, formo part de l’equip educatiu de la Xarxa d’Escoles
Bressol Municipals de Reus, on he desenvolupat diferents tasques.
Vaig començar com educadora de suport, passant després a ser tutora d’aula. També he
estat coordinadora d’acollida i dormitori i actualment sóc tutora d’una de les aules d’1-2
anys, i tutora de l’aula de 0-3 anys de tarda.

Fanni Vidal Padilla
Sóc Tècnica en Integració Social i Tècnica en Educació
Infantil (TEI), i fa 15 anys que treballo dins l’apassionant món de
l’educació. Al llarg de la meva trajectòria professional he estat
sempre treballant en llars d’infants: dos cursos a una escola
infantil municipal de la Selva del Camp, un curs a una escola bressol privada i
concertada de la Selva del Camp, sempre realitzant tasques de tutora. Vaig entrar a la
Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus el curs 2004/05, i he estat durant 9 anys
desenvolupant tasques de Tècnica en Educació a tots els nivells. Actualment estic a
l’EBM La Ginesta on porto la tutoria d’una de les tres aules d’1-2 anys.

Anabel
Anabel García Cuenca
Sóc Educadora Infantil i fa 8 anys que estic treballant en
l’àmbit educatiu.
Al Febrer del 2008 vaig tenir l’oportunitat d’entrar a treballar a la
Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus a l’EBM la Montsant, on
vaig estar 5 anys i mig desenvolupant tasques d’educadora de
suport a les aules i a l’acollida matinal i com a monitora de
menjador i dormitori.
Durant aquest temps també vaig realitzar les mateixes tasques de suport a la resta
d’escoles bressol municipals de Reus, cobrint les baixes de les assistents infantils.
Aquest curs estic treballant a l’EBM Ginesta com a tutora d’aula de 1-2 anys.

Sònia Salcedo Oliver
Sóc Tècnica d’educació Infantil (TEI) i Tècnica en Integració
Social. Fa més de 15 anys que treballo dins del món de les llars
d’infants i actualment, continuo fent cursos per continuar formant
dins del camp. He estat realitzant sempre tasques de tutora tant en
escoles bressol privades, com en una llar d’infants a Constantí,
Aules Ralet Ralet de Reus i a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus. Actualment,
treballo a l’EBM La Ginesta on realitzo tasques de tutora a l’aula d’2-3 anys.

Esther Coronado Goset
Sóc mestra en educació infantil i fa més de 25 anys que em
dedico al món de l’educació. En els meus inicis vaig treballar com
a tutora de 2-3 en una llar d’infants privada de Reus, més tard vaig
dedicar 14 anys de la meva vida professional a portar a terme
diferents projectes de Serveis Socials relacionats amb el món
educatiu, a la mateixa ciutat. Ara fa 9 cursos, des de l’obertura de
l’EBM El Marfull (2007), desenvolupo tasques de tutora en els nivells d’1-2 i 2-3 anys a
les EBM de Reus. Actualment estic a l’EBM La Ginesta com a tutora d’una de les tres
aules de 2-3 anys.

Leire Sánchez Navarro
Sóc Tècnica d’Educació Infantil i ara mateix estic acabant la carrera de
Mestra d’Educació Infantil, i va ser en 2006 quan vaig iniciar la meva
tasca com a educadora.
Des de l’any 2007 treballo a la xarxa d’escoles bressol de FAE, sent
tutora d’aula durant 4 cursos lectius a la Llar d’Infants d’Almoster i on
també vaig substituir a la directora del centre durant mig curs. Posteriorment em vaig
incorporar a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de l’Ajuntament de Reus,
concretament a l’EBM L’Olivera, on he desenvolupat diferents tasques d’educadora de
suport i tutoria. Des del curs 2016/2017 he passat a formar part de l’equip de l’EBM La
Ginesta portant la tutoria d’una de les tres aules de 2-3 anys.

Aurora Martin Lafuente
Sóc Assistent infantil i fa més de 8 anys que estic treballant
dins la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus.
Durant aquest temps he realitzat tasques de monitora de menjador
i dormitori i suport a les aules depenent dels centres.

Actualment estic donant suport a les aules i al menjador de l’EBM La Ginesta.

Lis Virgili Valencia
Sóc Tècnica en Educació Infantil, Tècnica en Educació Especial i
Tècnica en Animació Sociocultrual. Porto treballant dins del món
de l'Educació més de 20 anys. L'any 2007 després d'haver acabat
d'estudiar Educació Infantil, vaig entrar a treballar a una escola
privada fent de tutora d'aula fins l'any 2015.
Actualment estic treballant a EBM Ginesta des de gener de 2017,
realitzant taques de monitora de menjador i dormitori.

Carme Aragonès
Aragonès
Sóc assistent infantil en l’etapa de 0 a 3, també em vaig treure
la titulació de vetlladora en l’àmbit de llar d’infants. Vaig
començar ara fa 7 anys a E.B.M. el Marfull desenvolupant la
tasca de monitora de menjador i dormitori. També he realitzat
tasques de monitoratge al servei d’acollida matinal. Aquest curs
17/18 estic a l’EBM la Ginesta fent el servei d’acollida.

Mireia Sabaté Jardí

Sóc Tècnica d'educació infantil (TEI) i monitora de temps de lleure.
El primer contacte que vaig tenir amb el món de l'educació va ser l'any 2004, com a
monitora de lleure a un esplai privat de la ciutat de Reus: Esplai Crol.
Hem vaig formar com a tècnica en educació infantil l'any 2014, i des des, l'any 2016
formo part de la xarxa d'Escoles Bressol Municipals de Reus. He estat el mes d'Agost de
l'any 2016 i 2017 al casal d'estiu de la EBM Lligabosc; realitzant tasques de suport a l'aula
en educació infantil (0-3anys).
Desde l'any 2016 estic treballant de monitora de temps de lleure i d'activitats d'aventura
en una empresa privada: un parc de tirolines i circuits en altura; Jumpland Aventura.
(Nens/es de 5-15 anys).
A l'any 2017 durant 4 mesos vaig treballar al C.O (Centre obert) del Carme desenvolupant
tasques de monitora de temps de lleure amb infants amb situació de risc social.
Actualment (des del setembre del 2017) realitzo les tasques d'educadora infantil de suport
de menjador i dormitori a EBM la Ginesta de Reus.

Mercè Moreno Moreno
Sóc tècnica en educació infantil des de fa 7 anys. Els meus inicis
professionals en l’àmbit educatiu van ser en una Escola Bressol
privada, fent d’auxiliar de nadons. El mateix any vaig canviar de lloc
de treball a un espai familiar, on cada dia es treballa un espai
diferent. (ludoteca, tallers i psicomotricitat), sempre acompanyats
amb els pares. Enguany formo part de l’equip del Marfull, com a educadora de suport
durant l’estona de menjador i dormitori dels nadons.
Actualment,

formo part de l'equip educatiu de totes les escoles bressol municipals de

Reus, collaborant en les tasques de tutoria i de suport i realitzant les substitucions que
siguin necessàries.

Sònia Fernández Castaño
Sóc Mestra en Educació Infantil i Tècnica d’Educació Infantil (TEI) i fa
8 anys que em dedico al món de l’educació.
L’any 2009 vaig començar a treballar a una escola bressol privada
com a educadora infantil, realitzant tasques de suport i com a tutora
d’aula de diferents grups d’infants durant 7 anys.
Des del febrer d’aquest mateix curs (2016-2017), formo part de l’equip de la Xarxa
d’Escoles Municipals de Reus. Vaig començar realitzant una substitució com educadora
de suport de menjador i dormitori a l’EBM Montsant.
Actualment, realitzo les tasques d’educadora d’anglès i sóc la “teacher” de les EBM de
Reus.

