N A ZA RE T V IL L A
Sóc tècnica en educació infantil i vaig decidir continuar amb els estudis de Mestre en
educació infantil amb menció en educació psicomotriu. Actualment realitzo formació
digital per obrir-me el perfil professional, d'atenció a la diversitat. Vaig tindre
l'oportunitat de començar a treballar a la xarxa d'escoles bressols municipals l'any
2017, concretament a l'EBM el margalló realitzant tasques de monitora de menjador,
suport i substitucions de tutora. Des d'aleshores, he passat per l'EBM la Montsant,
donant suport a l'aula d'1-2, també a l'EBM Els Eixerits de Castellvell del Camp, com
a tutora de 0-1 i al Lligabosc realitzant tasques de monitora de menjador i diferents
substitucions. Actualment sóc la directora de l’EBM la Ginesta.

GISE L A M OH E DA N O
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
degut a 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 la coordinadora del centre. Actualment sóc
tutora de l’estança de 0-1 anys.

E STH E R CORON A DO
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 1-2 anys.

L A IA CASA DÓ

Sóc Tècnica en Educació Infantil (TEI) i Pedagoga. Durant aquest temps, també he an
ampliant la meva formació a través de diversos cursos on-line, sobretot especialitzats e
l’Atenció a la Diversitat.
Des de fa 4 anys i actualment, treballo com a pedagoga a un Centre Psicopedagògic.
També he estat treballant a una llar d’infants com a educadora infantil, com a doce
auxiliar a un centre d’estudis i al Consell Comarcal del Tarragonès duent a terme un projec
educatiu.
He tingut l’oportunitat de començar a treballar a la xarxa d’escoles bressols municipals d
Reus a causa d’una substitució, concretament a l’EBM La Ginesta com a tutora a l’estança
3. Des de llavors, aquest curs també han comptat amb mi i estic de tutora a l’estança d’1
anys.
M’agrada formar-me constantment per ampliar els meus coneixements i poder donar una
millor resposta en l’educació dels infants.

A N A B E L GA RCIA
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.I
des de l’any 2015 he estat com a tutora, Aquest any sóc tutora d’1-2 anys.

M IRIA M B E CE RRA
Sóc tècnica d'educació infantil i fa més de anys que em dedico a l’educació infantil
treballant com a educadora infantil i de lleure. Vaig començar a treballar a la xarxa
d'escoles bressols municipals de Reus a l'any 2007 fent l'acollida a l'EBM Montsant i les
substitucions que anaven sorgint en aquesta i altres escoles bressol. Durant aquest
temps vaig realitzar tasques de suport a l’aula i d'educadora infantil, amb infants de
totes les aules, dels 4 mesos als 3 anys. Des de setembre del 2008 estic a l'EBM La
Ginesta com a educadora infantil, realitzant tasques de tutoria a l’aula. Actualment sóc
la tutora de l’aula de 2-3 anys.

N Ú RIA N Ú Ñ E Z

Sóc tècnica en educació Infantil des de l’any 2009, on va començar la meva experiència

professional en el sector de l’educació i actualment estic cursant el nivell B1 d’anglès a

l’Escola Oficial d’Idiomes de Reus. Vaig treballar durant un curs escolar en una llar d’infants

privada compaginat amb un projecte anomenat “Petitons” de l’àrea de Serveis Socials de

l’Ajuntament de Reus. Un cop finalitzat aquest curs vaig passar a formar part de l’equip

educatiu de Mas Pintat, centre d’atenció a les famílies. Fa 11 anys, vaig entrar a forma

part de la xarxa d‘Escoles bressol municipals de Reus, portant el nou projecte d‘anglès pe

a totes elles. En l’actualitat formo part de l‘equip de l‘EBM La Ginesta, portant la tutoria
d‘una aula de 2-3 anys.

E VA FA L L A
Soc tècnica d'educació infantil des de l'any 2016. Vaig fer una part de les pràctiques a
l'escola bressol El Marfull.
L'any 2017, vaig començar la meva carrera professional a la xarxa d'Escoles Bressols
Municipals de Reus.
Començant per l'escola bressol El Margalló, on vaig desenvolupar tasques d'assistent.
L'any 2018 vaig realitzar suport a l'aula de 0-1 any.
L'any 2019, vaig passar a formar part de l'escola bressol la Ginesta com a educadora.
Duent a terme tasques de suport a les aules de 2-3 anys. El mateix any, també vaig
formar part del projecte "tastets" realitzant la tutoria a l'escola bressol El Marfull.
Durant l'any 2020, vaig treballar a les Biblioteques Municipals de Reus, a la sala infantil.
Soc una amant de la lectura infantil!
L'any 2021 vaig continuar a l'Escola Bressol la Ginesta amb la tutoria d'1-2 anys, i
actualment soc tutora de l'estança Camagrocs, de l'aula 2-3 anys.

M ON TSE M ASD E U

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.
Actualment, soc suport de les estances d’1-2 i 2-3 i coordinadora de menjador.

M E RITX E L L FA L L A
Soc TEI, tècnica en educació infantil. Em vaig treure la titulació l'any 2021. Actualment
estic treballant a l'escola municipal de Reus, concretament a La Ginesta, on vaig fer les
pràctiques DUAL des de novembre de 2020 fins al juny 2021.
En l'actualitat estic alternant la meva feina amb els estudis de magisteri infantil a la
UNIR.

AU RORA M A R TÍN
Sóc TEI 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 treballant de vetlladora de l’EBM La Ginesta.

M ON TSE F LORE S
Sóc Tècnica en Educació Infantil (TEI) des de l’any 2004. Des d’aquell any
vaig treballar durant dos anys en escoles bressol privades de Reus. Formo
part de la Xarxa d’ Escoles Bressol Municipals de Reus des de fa 12 anys
(2006) i he realitzat tasques d’educadora de suport, tutoria i coordinadora de
menjador. Actualment estic a la Ginesta com a educadora de suport.

ROSA RIO CA L E RO
Sóc assistenta infantil de les EBM des de l’any 2016.
Porto 7 anys en el sector de l’educació infantil, començant com a monitora de
menjador al col·legi Abel Ferrater (La Selva Del Camp), on vaig dur a terme
les meves funcions com a tal fins el 2014.

M A RTA PASTOR
Sóc mestra d'Educació Infantil amb perfil professional d'atenció a
la diversitat de l'alumnat.
Els últims anys he estat treballant a diversos centres del Departament
d'Ensenyament com a vetlladora, acompanyant als infants amb necessitats
educatives dins a l'aula i al menjador escolar.
També he col·laborat amb la Fundació Educativa i Social, oferint eines i
recursos d'aprenentage a l'alumnat de l'Aula d'Estudi Assitit, dels cicles
d'Educació Primària i Secundària.
Actualment formo part de l'equip de l'escola bressol La Ginesta com a
vetlladora.

M E RCÈ M ORE N O
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. Actualment, formo
part de l'equip educatiu de totes les escoles bressol municipals de Reus, col·laborant en les
tasques de tutoria i de suport i realitzant les substitucions que siguin necessàries

