
CURRICULUM VITAE 
 

 
 
DADES PERSONALS 

 
• Nom: Catalina Maria 
• Llinatges: Salom Niell. 
• DNI: 43.135.708-J 
• Data de naixement: 10 de Juny de 1980 
• Telèfon: 606 669301. 

 
 
ESTUDIS REALITZATS 
 

• Diplomatura d’educació social a la Universitat de les Illes Balears. 
• Tècnic d’Animació sociocultural. Institut Ramon Llull, Palma. Fent 

pràctiques durant set mesos al Centre de Dia Es Garrover. Títol al qual 
també inclou el de monitor i el de director de temps lliure. 

• BUP i COU (amb selectivitat). Institut Berenguer d’Anoia, Inca. 
 
 
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
        POSTGRAU 

• 2012. Postgrau d’Intervenció Socioeducativa cursat a la UIB. 
• 2013. Postgrau de Gènere i Salut a través de la FUEIB. 
• 2013. Postgrau en Amor i violència: Mapa conceptual dels Mites 

Romàntics realitzat a la UIB. 
• 2015. Postgrau en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de 

conductes problema en el nin, impartit per la UIB. 
 

 
 

CURSOS 
 

• 2015. Curs Introducció a la perspectiva de gènere als centres 
d’atenció i prevenció de les drogodependències amb una durada 
de 20 hores i organitzat pel PADIB. 

• 2009. Curs de “Formació en dependència i promoció de 
l’autonomia”, organitzat per la Càtedra de Gerontologia educativa de 
la UIB i amb una durada de 20 hores. 

• 2008. Curs de formació en “Intervenció dins del domicili” amb una 
durada de 12 hores. 



• 2007. Curs de “Coaching; Com aconseguir que les persones 
actuin: claus per de la motivació”, organitzat per la Caeb i realitzat a 
Activa Formación amb una durada de 20 hores. 

• 2007. “ Autoconeixement, emocions i diàleg al s. XXI” curs realitzat 
a Inca, amb una durada de 20 hores. 

• 2007. Curs formatiu “ Model EFQM II” amb una durada de 20 hores. 
• 2006. Curs de “ Treball en equip per a la mediació”, realitzat a 

l’institut de formació Ramon Serra amb una durada de 20 hores. 
• 2006. Curs de mediació amb una durada de 25 hores. 
• 2006. Curs de treball en equip, lideratge i motivació. Realitzat a la 

Fundació Pere Tarrés de Barcelona. 
• 2005. Curs de Competències Comunicatives dels educadors 

socials amb una durada de 20 hores. 
• 2002. Curs “Anorèxia i Bulímia” organitzat per l’Ajuntament de 

Manacor (Serveis Socials) i l’Institut Balear de la Dona durant els dies 
4, 11, 18, 25 d’abril del 2002 amb una durada de 8 hores. 

• 2001.Curset d’un cap de setmana de Cooperació al 
desenvolupament, realitzat a Bunyola i organitzat pel Fons Mallorquí. 

 
 
 
         JORNADES 

 
• 2010. Assistència a les I Jornades sobre salut i gènere a les Illes 

Balears, realitzat al centre cultural Sa Nostra de Palma, amb una 
durada de 8.5 hores. 

• 2004. Assistència a les I Jornades Comarcals “Projecte Educatiu de 
ciutat”, realitzat a l’Auditòrium “Sa Màniga” i el Teatre d’Artà, 
organitzades pels Ajuntaments de Capdepera, Manacor, Sant Llorenç 
des Cardassar i el de Son Servera. 

• 2003. Assistència a les jornades de “Repensar el conflicte juvenil”, 
realitzat a l’Hotel Palace Atenea, amb una durada de 20 hores. 

 
 

         CONGRÉS, CONFERÈNCIES. 
 

• 2007. Assistència a les II Converses Pedagògiques, organitzades pel 
GREI i la UIB amb una durada de 15 hores. 

• 2006. III Congrés de fracàs escolar. Centre cultural Sa Nostra de 
Palma amb una durada de 17 hores. 

• 2003. Assistència a conferències i tallers del “Fòrum Social de 
Mallorca”, realitzat a la UIB amb una durada de 20 hores ( octubre 
2003). 

 
 PUBLICACIONS 

• 2011. Participació de la revisió tècnica del programa Bon Dia Salut. 



• 2012. Autora del Programa Respir@ire ( prevenció de tabaquisme) 
http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/catalegprevencio/respiraire/inde
x.html 

 
IDIOMES 
 

• Castellà: parlat i escrit. 
• Català: parlat i escrit. Certificat C. 
• Nocions d’Anglès. 
• 02/03. Curs d’Àrab, realitzat a l’Ajuntament de Villafranca de Bonany  

organitzat per la Mancomunitat des Pla amb una durada de 50 hores. 
 
 
 
 
 

INFORMÀTICA 
 

• Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 
• 2000. Curs d’Informàtica, organitzat per l’Ajuntament d’Inca i realitzat  

a l’Institut Francesc de Borja Moll d’Inca amb una durada de 40 hores. 
 
 

 
EXPERIÈNCIA 

 
• 09/16. Educadora, dinamitzant  programes de prevenció de drogues 

als centres escolars de Palma i Marratxí. Conselleria de Salut ( PADIB)  
• 09. Directora de l’escola d’estiu de Consell durant un mes i mig. 
• 07/08. Supervisió d’alumnes amb pràctiques dels estudis de la 

diplomatura d’Educació Social. 
07/08. Responsable del servei de medi obert d’INTRESS a Porto 
Cristo i s’Illot. El darrer any sent la coordinadora del servei a Manacor, 
Porto Cristo i s’Illot, realitzant les funcions d’elaboració de memòria 
anual, supervisió de caixes, preparar formacions, coordinació de 
projectes, revisar projectes i plans de feina, reunions de coordinació 
amb l’equip, institucions, recursos...  

• 05/06. Responsable del projecte del servei de medi obert de Porto 
Cristo i s’Illot. Durant els mesos d’estiu directora de les activitats 
juvenils. 

• 01/04. Educadora d’escola viva i del servei de medi obert d’Ateneu 
Alcari a Porto Cristo, quatre mesos dels quals de directora de l’escola 
d’estiu. 

• 00/01. Monitora al Centre de Dia Es Garrover (voluntària), Inca.  
 
 



POLÍTICA 
 

• 98/11. Regidora del PP a l’Ajuntament de Lloseta. Encarregant-me dins 
del partit de la comissió de serveis socials. 

• 99/11. Afiliada al Partit Popular.  
 
 
 


