
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan

 
Dades d’identificació 

Nom i cognoms 

Isidre Hernández Ferrándiz 

Càrrec actual 

Director 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament d'educació 

 

Perfil professional 

Titulació i formació acadèmica rellevant (

 
Llicenciat en Filologia Catalana (1997)
Llicenciat en Filologia Hispànica. (1999)
Graduat en Art dramàtic al Centre de formació teatral El Galliner
Llicenciat en Art Dramàtic a l'institut del teatre
 

 
 
 

Trajectòria professional 

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

01/09/2008 al 31/08/2009 E. El Galliner
01/09/2009 al 31/08/2012 E. El Galliner
01/09/2012 al 31/08/2013 E. El Galliner
01/09/2013 al 31/08/2014 E. El Galliner
01/09/2014 al 31/08/2015 E. El Galliner
01/09/2015 al 31/08/2016 E. El Galliner

 
 

Informació addicional 
Altra informació rellevant 

 

 
Localitat i data 
 

Girona, 5 de febrer 2020 
 

 

 

 

 
 
1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi
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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan

 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

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

1997) 
(1999) 
de formació teatral El Galliner (2000) 

Llicenciat en Art Dramàtic a l'institut del teatre (2006) 

 

per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

01/09/2008 al 31/08/2009 E. El Galliner- Professor del Departament Juvenil (2007-2009) 
01/09/2009 al 31/08/2012 E. El Galliner- Professor del Graduat en Art dramàtic (2008-2016) 
01/09/2012 al 31/08/2013 E. El Galliner- Professor del CFGS en tècniques d'actuació teatral (2017)
01/09/2013 al 31/08/2014 E. El Galliner- Cap de Departament de joves (2008-2009) 
01/09/2014 al 31/08/2015 E. El Galliner- Cap d'estudis (2008-2019) 
01/09/2015 al 31/08/2016 E. El Galliner-Direcció (2020) 

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 

(2017) 

) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.  

HERNANDEZ 
FERRANDIZ 
ISIDRE - 
40326607V

Signat digitalment 
per HERNANDEZ 
FERRANDIZ ISIDRE - 
40326607V 
Data: 2021.02.05 
12:54:52 +01'00'



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1 

 
Dades d’identificació 

Nom i cognoms 

Alba Garcia Padrós 

Càrrec actual 

Secretària acadèmica 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Departament d'educació 

 

Perfil professional 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 
Tècnica en comerç i màrqueting (2014) 
Graduada en Art Dramàtic (2018) 
Tècnica en actuacions teatrals (2020)  

 
 
 
 
 
Trajectòria professional 
 

Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 
01/10/2018 al 21/06/2019 Professora de teatre i expressió corporal a MagicArt 
11/01/2019 al 26/04/2019 Professora de teatre al Centre Les Bernardes 
01/07/2019 al 31/07/2019 Professora de teatre al Casal d’estiu d’El Galliner 
01/07/2020 al 31/07/2020 Professora de teatre al Casal d’estiu d’El Galliner 
 
 

 
 

Informació addicional 
Altra informació rellevant 

 
 
 

 

Localitat i data 

Girona, 4 de febrer de 2021 
 

 
 

 
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. 
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GARCIA 
PADROS ALBA 
- 40539975Z

Firmado digitalmente 
por GARCIA PADROS 
ALBA - 40539975Z 
Fecha: 2021.02.04 
19:10:45 +01'00'

agt
Quadre de text
21/09/202 a actualitat Secretària acadèmica a l'Escola El Galliner


