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 rosa vidiella i badell
FORMACIÓ
 
Educadora especialitzada (ICE-UAB), any 1976
Llicenciada en Pedagogia (especialització Gestió de Centres), per la Universitat de Barcelona, any
1990
Formació de castellà, francès i anglès. Cursos d’informàtica.
Formació d’especialització en educació infantil per mitjà de cursos, seminaris, estatges, etc., sobre
diversos aspectes (psicologia infantil, educació especial, psicomotricitat, puericultura, observació,
dinàmica de grups, estimulació primerenca, etc.)
Participació a diferents congressos i sympòsiums (Formació, Joc, Educació
Infantil, Entorn Escolar...)
Participació a les fires de jocs, materials constructius, acabats, instal·lacions, etc. (Construmat,
Rehabitec, Jocs, Expodidacta...)
Visites a diverses escoles bressol públiques i privades a diferents països.

ASSESSORAMENTS i  FORMACIÓ DE MESTRES
 
Edificis, jardins, equipaments, organització... a l’Ajuntament de Barcelona /Construccions Escolars, a
diversos Ajuntaments de Catalunya i a arquitectes amb encàrrecs de projectes de llars d’infants.
També a estudiants d’arquitectura (projectes fi de carrera).
Escola Massana, disseny industrial (equipaments infantils).
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura / Projectes.
Cooperativa Albera, disseny d’equipaments infantils de joc i de servei.
Seminaris de formació sobre espais, equipaments i organització de centres per a mestres,
directament a diverses llars d’infants, per a Escoles d’Estiu de la Generalitat de Catalunya, Escoles
d’Estiu de la Generalitat Valenciana, ICE-UAB, ICE-UB, ICE-Rovira i Virgili.



azucena  linares gómez 

Educadora especializada y pedagoga.
 
Socia fundadora, Administradora y Directora Pedagógica de Edugest y Crèixer Junts.
 
Asesora de escuelas infantiles y formadora en cursos y seminarios. 
 
Miembro de la Asociación Pikler Internacional y del grupo de trabajo ICE 0-3 de la
UAB. 
 
Profesora de Ciclos Formativos Educación Infantil. 
 
Ha realizado viajes de estudio para conocer diferentes modelos educativos: Lóczy
(Budapest), Reggio Emilia (Italia), Finlandia, entre otros. 
 
Ha participado en grupos de trabajo sobre innovación educativa en la URL. 
 
Dirigió el master “Educación y Salud en la vida cotidiana”, organizado por la UB.
 
Ha publicado diversos artículos y participado en la redacción de documentos y guías
de educación infantil, publicados por el Departamento de Educación de la
Generalitat de Cataluña. 
 
En sus inicios, trabajó como educadora, maestra y directora de diferentes escuelas
infantiles.



montse fabres i valls 

Mestra d’Educació General Bàsica, especialitat Pre-escolar (1975 / 1978, a l’UAB), amb
diferents cursos a l'Institut Pikler de Budapest, estades a l’Escola Decroly de Bruselas
i a la Crèche Universitària de Liège, i assistent a diferents cursos i seminaris de
l’AAMM Rosa Sensat.
 
He treballat 24 anys a les d’Escoles-Bressol municipals de Mataró, com a educadora i
coordinadora pedagògica. Després, 7 anys a Brusselles fent la coordinació
pedagógica de la Crèche del Parlament Europeu.
 
De tornada a casa, he fet assessoraments pedagògics i molts acompanyaments
pedagògics a equips d'educadores d'escoles a Catalunya, he format a professionals
en Escoles d'Estiu de l'AM Rosa Sensat, tutora i ponent en un màster sobre educació
i salut en la vida quotidiana, i moltes activitats de formació i divulgació a molts llocs
d'España.
 
Soc o he estat membre de diversos col·lectius: equip de redacció de la Revista
Infància, Moviment Educatiu del Maresme, coordinadora del grup PIKLER-LOCZY a
l’AA MM ROSA SENSAT, i membre de l’Associació PIKLER-HENSTEMBERG de Girona.



núria ferrando i arrufat 

Fisioterapeuta, especialista en pediatría. 
 
Psicomotricista. 
 
Formada en gimnasia rítmica y danza contemporánea. 
 
Asesora y formadora sobre movimiento libre en Edugest y Crèixer Junts.
 
Diplomatura en Fisioterapia. 
 
Postgrado y máster en Fisioterapia para las alteraciones neurológicas infantiles y
realiza sesiones para niños/as y sus familias, con desarrollo motor lento o diferente. 
 
Ha sido miembro de la Junta de la Asociación Pikler Hengstenberg de Catalunya.


