
 

 

 

Informació personal 

Nom i cognoms: Anaïs Molina Serrano 

DNI: 21761045D 

Lloc i data de naixement: Barcelona 28 de febrer del 1995 

Direcció: Ronda Guinardó 44, pis 7 E 

Telèfon: 622742692 

e-mail: aanaiis@gmail.com 

Nacionalitat: Espanyola 

Experiència laboral 

Pràctiques curriculars externes amb conveni de la Universitat de Barcelona en SCP /RAC 

departament de l'Agència de Residus de Catalunya. Elaborant un treball de recerca sobre el 

nivell de compliment de directives Europees sobre el medi ambient, en el qual vaig haver de 

contactar mitjançant videoconferència amb experts internacionals per recaptar informació  

sobre el tema del treball a més a més de realitzar varies reunions per encaminar el cos 

d’aquest. 

Pràctiques del Màster de Protocol de relacions institucionals i organització estratègica 

d’esdeveniments, Facultat de Comunicació i relacions internacionals, Blanquerna, Universitat 

Ramon Llull, al departament de comunicació del Hospital Universitari Vall d’Hebron. Donant 

suport a la preparació dels actes del Hospital. 



Pràctiques al departament de Comunicació del Real Club de Polo en la gestió protocol·lària, 

ajudant a l’elaboració del seating d’autoritats i de la junta directiva del real club de polo, i en 

l’entrega de premis del concurs de Salts Internacional de Barcelona, on va tenir lloc la 

excepcional prova de la Longines FEI Jumping Nations Cup Barcelona 2018 final.  

Pràctiques laborals a l'empresa Iurisdoc: maneig de base de dades, buscar informació, 

traducció de textos, maquetació de textos al web. 

Col·laboració a "la botiga al carrer" de Platja d'Aro i en dates excepcionals, en la botiga de khos 

Dona. 

Cangur durant els caps de setmana. 

Classes particulars per a nens de primària. 

Educació, Formació acadèmica. 

Cursant curs tècnic superior en Marketing Difital & Marketing Inbound, en  Internacional de 

Marketing, Digital Bussiness School. 

Màster en Protocol, Relacions institucionals i Gestió estratègica dels esdeveniments, Facultat 

de Comunicació i relacions internacionals, Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (2017-2018) 

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració,  Facultat de Dret a la Universitat de 

Barcelona. (2013-2017) 

Batxillerat social en IES la Sedeta (2011-2012, 2012- 2013) 

Cursat ESO a Teresianes de Gràcia (2006-2010) 

Voluntariats; capacitats i aptituds organitzatives 

Voluntariat en la Fundació Roure, situada al carrer Sant Cugat de Barcelona, col·laborant en el 

menjador social, on he treballat en equip i he aprés el valor de ser solidari i atent amb qui més 

ho necessita; A més a més col·laboro amb el departament de comunicació i marketing de la 

fundació. 

Capacitats organitzatives les he adquirit, a banda dels diferents treballs en grup a la carrera i 

en el màster en diversos voluntariats, realitzats a Barcelona com El gran recapte d'Aliments, 

organitzat pel Banc dels Aliments i voluntariat amb la Fundació Mar de Palafrugell, en la qual 

vaig estar traduint-los  la pàgina web en anglès. 



Capacitat i experiència d’atenció al públic. 

Competències personals 

Llengua materna: Català i Castellà 

Altres llengües  

Català (Nivell C1 ); Lectura: nivell excel·lent / Escriptura: nivell excel·lent / Expressió oral: 

excel·lent.  

Castellà; Lectura: nivell excel·lent / Escriptura: nivell excel·lent / Expressió oral: excel·lent. 

Anglès; Lectura: nivell bo / Escriptura: bo / Expressió oral: mitjà. 

Francès; Nivell: Cursant segon de Francès en l’EOI Guinardó 

Capacitats i aptituds socials 

Em considero una persona pacient i em desenvolupo bé treballant en grup. 

Capacitats i aptituds tècniques 

Coneixements amplis: PC, ofimàtica (MS Office i Open Office), connexió a xarxes, maneig de 

xarxes socials i coneixement inicial d'IBM Spss Statistics. 

Aficions 

En el meu temps lliure m'agrada llegir, la fotografia i practicar esport com anar amb bici o 

patinar. 

 

 


