
 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

2015-2018 Educadora infantil de suport - EBM Aqüeducte / Ziga-Zaga (Barcelona) 

Durant aquests tres anys de treball com educadora de suport a l’Escola Bressol Municipal Aqüeducte 

vaig agafar confiança i experiència amb tota l'etapa 0 - 3 anys. Vaig treballar primer a la classe de 

caminats, després a la de lactants i l’últim any amb els grans. Algunes de les meves tasques principals 

van ser la promoció dels hàbits d’autonomia (higiene, descans i alimentació), l’acompanyament 

socioemocional i l’organització d’espais ordenats i segurs. El meu treball al EBM Aqüeducte al barri de 

Ciutat Meridiana em va ajudar a millorar les meves habilitats socials sobretot en el tracte amb les famílies, 

gràcies al seu context multicultural. 
 

2015-2016 Monitora de natació infantil - Nick Spa & Sports Club (Bcn) 

Classes de natació setmanals per infants de P3, P4 i P5.  

Classes d’estimulació aquàtica per a nadons (4 – 36 mesos) amb els pares. 

2014-2015 Educadora infantil de formació dual - EBM Xarlot / Institut Ferran Tallada (Barcelona) 

Vaig tindre la sort de formar-me com educadora i començar a treballar en l'etapa 0-3 a l'Escola Bressol 

Municipal Xarlot, una bressol amb un projecte d'ambients oberts i d'educació respectuosa. A Xarlot vaig 

fer 100 hores de pràctiques i després vaig treballar tots els matins amb la beca de formació dual durant 

tot l’any acadèmic. Algunes de les meves tasques principals van ser: la selecció i proposta de jocs i 

materials, la implementació d’activitats psicomotrius, d’expressió i d’experimentació i l’acompanyament 

socioemocional.  

 

2010 Monitora de lleure infantil - Piscina Le Grazie (Verona, Itàlia) 

Casal d’estiu. Atenció a nens/as entre 3 i 14 anys. Organitzar i dinamitzar les activitats  diàries: jocs, 

activitats esportives, classes de natació, dinar i berenar. Títol de monitora d’activitats de lleure infantil i 

juvenil (2007) Associació Esportiva Italiana ASI – CSS en Verona, Itàlia. 

 

2007 Monitora de natació - Piscina Monte Bianco (Verona, Itàlia) 

Classes setmanals per tots els nivells, des dels principiants fins al perfeccionament, de nens (3-14 anys) 

i ocasionalment adults. Títol de monitora de natació (2006). Associació Esportiva Italiana ASI – CSS en 

Verona, Itàlia.  

 

 

Emily Macaluso  

Tel. 691946093 

emily.macaluso.edin@gmail.com 

Carrer del Francolí, Barcelona.  

Nascuda a Verona (Itàlia) el 23/06/1990 

 

 

mailto:emily.macaluso.edin@gmail.com


Altres experiències professionals 

2013 Dependenta. Gelateria Bellamia en Barcelona. 

2013 Cambrera de sala i de barra. Restaurant Boga en Barcelona. 

2012 Bibliotecària. Departament de Sociologia de la Universitat de Bolonya en Itàlia. 

2011 Atenció al públic. Oficina d'Informació de la Universitat de Bolonya en Itàlia. 

2008 Cambrera de barra. Freud Cocktail Bar en Londres, Anglaterra.  

2008 Cambrera i ajudant de cuina. Pizzeria Arcobaleno en Verona, Itàlia 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

2015 Títol de Tècnica Superior en Educació Infantil. INS Ferran Tallada, Barcelona. 

Qualificació 8,80. Duració: 2 anys. Mòduls: desenvolupament cognitiu-motor i sòcio-afectiu, intervenció 

amb famílies, didàctica, autonomia, joc, expressió, habilitats socials, primers auxilis, orientació laboral, 

empresa, projecte d’atenció a la infància. Formació dual a l’EBM Xarlot.  

 

2013 Llicenciatura en Desenvolupament i Cooperació Internacional. Universitat de Bolonya, Itàlia. 

Facultat de Ciències Polítiques, duració 3 anys. Qualificació 97/110 corresponent a 8,80.  

Treball final: Renovació urbana a l’àrea metropolitana de Barcelona: el cas de Poble Nou.  

Erasmus a la Universitat de Barcelona (UB) durant el curs 2011-12. Curs de castellà i curs de català.  

 

2009 Títol de Batxillerat d'Humanitats i Ciències socials (sòcio-psico-pedagògic) 

Institut Magistral Carlo Montanari en Verona, Itàlia. Homologació del títol amb qualificació 6,5 (72/100). 

Assignatures de la especialització: pedagogia; elements de psicologia, sociologia i estadística; 

metodologia de la recerca; llenguatges no verbals i multimèdies; f ilosofia; dret i economia; legislació 

social. Projecte Tàndem orientació Escola-Universitat de Verona: Psicologia Clínica (2007-2008) 

 

Formació complementària 

2018-19 Curs d’educació viva a l’escoles bressol – Aprofundiment. Curs CAIEV 50h  
Formadores: Magda Solera Pérez, Itziar Aranaz Mota i Celeste Vaiana. 
Teoria de l’aferrament. El cos de l’infant. Psicologia de l’infant. Observació, documentació, reflexió 
pedagògica. Acompanyament emocional. El joc. Els llenguatges de la infància. Em cuido per cuidar. 
 
2017-18 Curs d’educació viva a l’escoles bressol. Curs CAIEV 50h  

Formadores: Magda Solera Pérez, Itziar Aranaz Mota i Celeste Vaiana.  
Fonaments de l’educació viva 0-3. Acompanyament emocional. El cos de l’infant. Estructures i 
organització. Relacions entre iguals. Autoregulació i confiança. Les famílies. L’equip. Aprofundim en la 
cura afectiva, emocional, i psicològica de l’infant.  
 

2017-18 Curs de Mares de Dia. Associació Llars de Criança 70h 

La figura de la mare de dia. L’actitud de l’adult i el joc. Cura i atenció individual a la petita infància. La 
relació amb les famílies. Psicomotricitat. El projecte soci pedagògic i la gestió de la llar de criança. 
Fonaments pedagògics: Pikler i Waldorf (Sonia Kliass), Montessori (Elisa Dalla), Wild (Magda Solera), 
Educació Viva (Carlota Ninyacolorita), Sistèmica (Mercé Camps), Reggio Emilia (Maria Folch). 
 



2017-18 Cicle de xerrades CAIEV. Escola Congres d’indians 10h 

Xerrades de Francesc Marieges, Bea Garcia, Joan Manel Chouciño, Bibiana Carrasco i Rosa Gàmiz. 

2016-17 Curs d’introducció a l’educació viva i activa. Curs CAIEV amb Jordi Mateu. 50h 
Fonaments de l’educació viva. L’actitud de l’educador/a. La relació amb les famílies. Aprenentatge 
autònom i vivencial a l’ambient de matemàtiques.  Aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de 
lectoescriptura. Aprenentatge actiu i vivencial durant les activitats amb la intervenció del adult. Creativitat 
i expressió. Jocs i materials. 
 
2016-17 Curs d’acompanyament emocional. Assessorament SENDA amb Jordina Mas. 20h 

Assessorament i formació d’equip per l’EBM Aqüeducte sobre acompanyament emocional en els primers 
anys de vida. SENDA Centre d’Acompanyament a la Infància i a la Família de Veronica Anton.  
 

2016-17 Cicle de xerrades Associació L’Escoleta dels Indians 20h 
Xerrades de Elisenda Roig, Miren Martínez, Astrid Ruiz, Lia Segarra, Yolanda Martín, Jenny Silvente. 
 
2016 Associació de Mestres Rosa Sensat 

Jornada “Límits que ajuden a créixer” 7h (Octubre) 
Jornada formativa “La pedagogia de la vida quotidiana” 5h (Abril) 
 
2016 Viure l’espai exterior - V Jornades Pedagògiques a l’Escola Fluvià - 10h (Novembre) 
Conferencia a càrrec de Carme Cols i Pitu Fernandez de “El Nou Safareig” i taller de recursos per 
treballar amb la bassa. 
 
2016 Necessitats educatives especials a l’escola bressol 20h (Octubre) 

Curs teòric amb certificació pròpia - Fundació Pere Tarrés   
 
2016 Certificat de Manipuladora d’aliments 10h (Gener) 

Curs online d’higiene i manipulació d'aliments. Efa - Escola de Formació d’Acellec  

 
2015 Curs d'estimulació aquàtica per nadons 15h (Octubre) 
Curs teòric i pràctic amb mètode educatiu swimandcoach - Elena Martinez, Swim & Coach  

 

 

 

IDIOMES 

 Castellà Nivell alt de comprensió i expressió, oral i escrit. Acreditació nivell B2. 

Beca Erasmus de 10 mesos a la Universitat de Barcelona  en 2011 – 2012. 

 Català Nivell alt de comprensió i nivell mitjà d’expressió. Acreditació nivell A2. 

 Anglès Nivell mitjà de comprensió i d’expressió. Estada a Londres de tres mesos en 2008. 

 Italià Llegua materna. 

 

 

INFORMÀTICA – TIC 

Usuari avançat de programes de gestió MS Office: Word, Excel, Power Point.  

Usuari avançat de programes en línia: Gmail, Google Drive, Google Maps, Blogger, Youtube i Prezi. 

Navegació i recerca per Internet. Creació de web amb wixsite. 


