CURRICULUM VITAE

1. DADES PERSONALS
Nom i cognoms: Raquel Guasch Ferrer

2. FORMACIÓ ACADÈMICA
-Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, juny
de 1998.

3. FORMACIÓ ACADÈMICA COMPLEMENTÀRIA
-Febrer 2019: participació i coordinació del curs Viu la llengua!
-Març 2018: participació en el curs Foment de la normalització i
dinamització del català a l’IES Marc Ferrer.
-Abril 2016: participació en el curs La mediació com a eina de resolució
de conflictes.
-Març 2015: participació en el curs Famílies i centres educatius.
-Gener 2014: participació en el curs Resolució de conflictes als centres
educatius.
-Maig 2013: participació en el curs Funció directiva de centres públics.
-Juny 2011: participació en el seminari de centre Pla de millora:
contracte programa per a l’èxit escolar.
-Febrer 2011: assistència a les Jornades de formació inicial per als
centres amb contracte-programa.
-Maig de 2010: participació en el seminari Les competències bàsiques a
l’IES Marc Ferrer.
-Novembre de 2009: participació en la Jornada de dinamització de l’ús
de la llengua catalana (Formentera).
-Abril 2008: participació en el seminari Atenció a l’alumnat nouvingut a
l’IES Marc Ferrer.
-Novembre de 2007: assistència al curs El programari lliure LINUX.
-Maig de 2007: participació en el seminari Resolució de conflictes a l’IES
Marc Ferrer.
-Maig de 2007: assistència i participació en el curs Atenció a l’alumnat
d’incorporació tardana a l’IES Marc Ferrer.
-Setembre de 2006: assistència al curs Gestió del multilingüísme als
centres educatius.
-Maig de 2006: assistència al Taller d’habilitats per a la prevenció de
drogodepències a l’ESO.
-Maig de 2006: assistència al curs Ambientalització de centres
educatius.

-Maig de 2006: participació en el seminari Mediació i resolució de
conflictes.
-Novembre de 2005: assistència al curs Estratègies facilitadores per al
treball dins l’aula.
-Maig de 2004: participació en el seminari Avaluació i actualització del
projecte lingüístic a l’IES Marc Ferrer
-Octubre de 2003: assistència al curs Estratègies facilitadores per
treballar en català a l’IES Marc Ferrer.
-Març 2001: assistència al curs Prevenció i resolució de conflictes a
l’àmbit educatiu.
-Desembre de 1999 : assistència a la VII Conferència Internacional de
Llengües Minoritàries (Bilbao)
-Novembre 1997-abril de 1998: obtenció del Certificat d’Aptitud
Pedagògica (CAP) a l’ICE de la Universitat de Barcelona
-Febrer-juny de 1998: obtenció del Certificat de Correctora de Textos a
l’Escola Rosa Sensat (Barcelona)
-Gener-març de 1998: assistència al Cicle d’estudi i homenatge “L’obra
de Joan Coromines” (Sabadell)
-Gener- març de 1998: assistència al seminari El desig als poemes de
dones del segle XX (Universitat de Barcelona)
-Juliol de 1997: assistència als XX cursos de filologia Francesc de Borja
Moll (Palma de Mallorca): “Centenaris de Maria Aguiló, Josep Pla i
Llorenç Villalonga” i “Dialectologia i literatura rondallística”
-Abril de 1997: assistència a la V Trobada de Sociolingüistes
Catalans (Barcelona)
-Març de 1997: assistència al Congrés sobre Variation linguistique et
enseignement des langues (Nàpols)
-Novembre de 1996: assistència al Col·loqui Narcís Oller (Valls)
-Octubre de 1996: assistència als 25 Premis Octubre a València: “IX
Encontre d’Escriptors”
-Març de 1996: assistència al Congrés sobre Variation linguistique et
enseignement des langues (Tolosa)

4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
a) Activitat docent
-Des del curs 2012-2013, assumeix el càrrec de directora de l’IES Marc
Ferrer.
-Des del curs 2008-2009 funcionària de carrera del cos de professorat de
secundària del Govern de les Illes Balears, amb plaça a l’IES Marc
Ferrer de Formentera.
-Des del curs 2007-2008, fins al curs 2011-2012, assumeix el càrrec de
cap d’estudis.
-Des del curs 2003-2004 funcionària interina del cos de professorat de
secundària del Govern de les Illes Balears (IES Marc Ferrer de
Formentera, curs 2003-2004; CEPA Pitiüses, curs 2004-2005, IES Marc
Ferrer de Formentera, cursos 2005-2006, 2006- 2007, 2007-2008))
-Professora de català de l’ICE de la Universitat de les Illes Balears
(nivells: Coneixements bàsics de llengua, Llengua I, Llengua II, Llengua
III, Mòdul 3 de Literatura, Metodologia d’ensenyament de la llengua

catalana, Seminari de llenguatge específic, Seminari de Tractament de
Llengües del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural) des
del curs 1998-1999 fins al curs 2010-2011 .
-Professora de català per a adults dels cursos de català municipals de
Formentera (nivell oral per a no catalanoparlants i escrit
per
a
catalanoparlants) dins el Conveni de col·laboració en matèria del foment
del coneixement i l’ús de la llengua catalana signat entre l’Ajuntament de
Formentera i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern
Balear (gener-abril de 1999; gener-abril 2000; gener-abril 2001; generabril 2002; gener-abril 2003)
b) Exàmens i assessorament lingüístic
-Des d’octubre de 2002 i fins a desembre de 2011, coordinadora,
assessora i correctora del Punt d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana
de Formentera.
-Examinadora i coordinadora dels exàmens dels nivells A, B, C, D i E de
la Direcció general de Política lingüística (des de la convocatòria de
febrer de 1999 fins a l’actualitat).
-Des de gener de 2000 fins al setembre de 2003, contractada per
l’Ajuntament de Formentera, responsable del Servei Municipal de
Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Formentera on s’hi duen a
terme tasques d’assessorament lingüístic a l’administració local i a
entitats privades i on també es duen a terme actuacions per a la difusió
de l’ús i el coneixement de la llengua catalana.
-Assessorament lingüístic a l’Ajuntament de Formentera dins el Conveni
de col·laboració en matèria del foment del coneixement i l’ús de la
llengua catalana signat entre l’Ajuntament de Formentera i la Conselleria
d’Educació, Cultura del Govern de les Illes Balears l’any 1999 i
responsable del Servei Municipal de Normalització Lingüística.
-Assessorament lingüístic a l’Ajuntament de Formentera dins el Conveni
de col·laboració en matèria del foment del coneixement i l’ús de la
llengua catalana signat entre l’Ajuntament de Formentera i la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear l’any 1998 i responsable
del Servei Municipal de Normalització Lingüística.
c) Publicacions i investigació
-2014: col·laboració en la revista Descobrir Catalunya, amb l’article
«Diversitat en quatre véndes».
-Febrer de 2011: participació en les Jornades d’estudis locals de
Formentera “Joan Marí Cardona”, amb la presentació de la comunicació
Recollida de microtoponímia i història oral de Formentera.
-2010: Publicació de la comunicació, en format de separata,
Ecotoponímia de Formentera. Seqüències d’una investigació en curs.
Institut d’Estudis Catalans.
-2008: Vicent Ferrer i Mayans i Raquel Guasch i Ferrer: “Serem astres,
serem penyes... Vivències d’un estudi de recerca en microtoponímia
formenterera” a El Pitiús, 2008. Almanac per a Eivissa i Formentera.
Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs.
-Maig de 2008, participació en les Jornades de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans a les Pitiüses amb la presentació de la

comunicació Ecotoponímia de Formentera. Seqüències d’una
investigació en curs.
-Investigadora en el camp de la microtoponímia de Formentera: Vicent
Ferrer Mayans i Raquel Guasch i Ferrer. Ecotoponímia de les véndes
orientals de Formentera. Treball d’investigació becat pel Consell Insular
d’Eivissa i Formentera. 2006-2007.
-Ha redactat els apartats “etimologia” i “llengua” (tots dos referits al
vocable Formentera), juntament amb Vicent Ferrer i Mayans.
-2001- 2002: col·laboració en la redacció de diferents veus de
l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.

5. ACTIVITATS EXTRAPROFESSIONALS
-Forma part del col·lectiu Espai Frumentària (EspaiF), dedicat a la
producció i dinamització culturals.
-És vocal de l’Associació de Veïns de Sant Ferran.
-És secretària del Club de Pescadors esportius de s’Estany des Peix.
-Presidenta de l’Obra Cultural Balear de Formentera, des de 2006 fins al
2016.
-Experiència en el camp de l’animació i la dinamització sociocultural
(organització de cicles de conferències, actuacions musicals, jornades
literàries i activitats lúdiques) al si de la Comissió de Festes de Santa
Maria de Formentera).

6. INFORMÀTICA I IDIOMES
-Experiència i coneixements d’informàtica a nivell d’usuari en l’àmbit del
processament de textos (programes: Word fins la versió més actual i
Open Office), sistemes operatius Windows i Linux, processadors de
dades (Microsoft Works i Access), i eines Google.
- Anglès: nivell bàsic

Raquel Guasch Ferrer
Formentera, abril de 2019

