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

Iolanda Ribot Saurina
Càrrec actual

Directora
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Cos d'Escoles Oficials d'Idiomes, Departament d'Educació

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

Llicenciatura en Filologia Anglogermànica (UAB) 1988
Cursos de formació en metodologia, avaluació, llengua i cultura anglesa, programació neurolingüística
(PNL), gamificació, noves tecnologies, direcció, gestió, impartició del nivell C1, coaching per a docents,
autonomia d'aprenentatge i motivació, etc.

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

1988-1996 - Professora a EICA, Girona
1996-1997 - Professora Departament d'Alemany a l'EOI de Girona
1997-2001 - Professora consultora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
1997-2001 - Professora Departament d'Anglès a l'EOI de Girona
2001-2003 - Cap de Nivell Adjunt del Departament d'Anglès a l'EOI de Girona
2003-2010 - Directora de l'EOI d'Olot
2010-2017- Cap de Departament d’Anglès a l’EOI de Banyoles
2013-2019 - Examinadora de les proves de certificació de l'EOI a l'Institut Obert de Catalunya (IOC)
2017- fins a l'actualitat - Directora de l'EOI de Banyoles
2017- fins a l'actualitat - Participació en 2 Projectes Europeus Erasmus+ KA1 (104)
Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Banyoles, 10 de setembre de 2020

RI037R0136

RIBOT
SAURINA,
IOLANDA
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
RIBOT SAURINA,
IOLANDA (FIRMA)
Fecha: 2020.09.10
11:25:00 +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.

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

Joan Rafel Cufí
Càrrec actual

Secretari
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Cos d'Escoles Oficials d'Idiomes, Departament d'Ensenyament

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciat en Filologia Espanyola per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 21 de juny de 1995
Doctor en Lingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 17 de juny de 2000

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Visiting professor a la City University of New York (CUNY) l'any 1996
Junior researcher a la University of California at Irvine (UCI) l'any 1998
Professor associat de Lingüística a la Universitat de Girona (UdG) des de 1999
Participació en projectes de recerca dins el Grup de Lèxic i Gramàtica a la Universitat de Girona (UdG) des de 1994
Professor d'anglès a l'EOI de Banyoles des de 2006
Secretari de l'EOI de Banyoles des de 2018

Informació addicional
Altra informació rellevant

Interès en l'estudi i recerca de gramàtica comparada (sintaxi i morfologia) i adquisició de llengües naturals

Localitat i data

Banyoles, 8 de setembre de 2020

RI037R0136

Firmado digitalmente
RAFEL
por RAFEL CUFI, JOAN
CUFI, JOAN (FIRMA)
Fecha: 2020.09.08
17:37:23 +02'00'
(FIRMA)

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.

