
Dades personals 
Nom i cognoms: Joan Jordà Balmes 
Adreça: c. del Mig, 34, 1r 2a, 08012, Barcelona 
Telèfon: 93 444 44 44 
Adreça electrònica: joanjb@serveisintegrals.com 
Lloc i data de naixement: Barcelona, 3 d'octubre de 1980 
Document d'identitat: 33333333M 
 

Educació i formació 
Postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística. Universitat 
Autònoma de Barcelona, juny de 2007. 
Certificat d'aptitud pedagògica. Institut de Ciències de 
l'Educació de la Universitat de Barcelona, juny de 2004. 
Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Universitat de 
Cambridge, febrer de 2004. 
Llicenciatura en filologia catalana. Universitat de Barcelona, 
juliol de 2003. 
 

Experiència professional  
Corrector i traductor (català, castellà i anglès) a l'empresa 
Traduccions Barcelona (Barcelona), des de començaments de 
2007 fins avui.  
Assessor lingüístic a la Unitat d'Assessorament Lingüístic de 
Catalunya Ràdio (Barcelona), des de gener de 2005 fins a 
gener de 2007. 
Editor a l'editorial Edicions Catalanes (Girona), des de 
novembre de 2003 fins a gener de 2005. 
 

Capacitats i aptituds 
Títol de monitor de la Direcció General de Joventut, 1999. 
Coneixements mitjans d'informàtica i Internet (TIC i xarxes 
socials). 
 

Idiomes 
Català: nivell excel·lent parlat i escrit. 
Castellà: nivell excel·lent parlat i escrit. 
Anglès: nivell bo parlat i escrit (TOEFL).  
 
Barcelona, 3 de març de 2013 

 

Criteris generals de redacció 
La redacció del currículum ha de ser neutra, sense valoracions personals o subjectives. Cal que sigui un 
text complet però breu, clar, precís i esquemàtic. Convé que el contingut i l'estructura del currículum 
s'adaptin a la finalitat amb què es presenta; per tant, hi ha diferents models de currículum (més 
informació als enllaços). 
 
Sovint es presenta amb una sol·licitud o amb una carta de presentació, per especificar la plaça a què 
s'aspira, per destacar la idoneïtat com a candidat o per detallar les dades de contacte de persones a qui 
sol·licitar referències (criteris de redacció als enllaços).  
 

Estructura i continguts 
1. Dades personals 
Informació necessària per identificar i localitzar el candidat: nom i cognoms, adreça (carrer, número, 
codi postal, localitat), telèfon, correu electrònic, lloc i data de naixement (població, dia, mes, any), 
document d'identitat, i altres dades que es considerin necessàries. 
 

2. Educació i formació 
Trajectòria acadèmica, amb els estudis realitzats i les titulacions obtingudes: dates (se sol començar pel 
més recent), títol obtingut i organització que l’expedeix. Normalment s'ometen les titulacions inferiors 
si són condició per obtenir la superior. 
 

3. Experiència professional 
Activitats professionals que s'han desenvolupat, amb les dades corresponents: dates (se sol començar 
pel més recent), nom i adreça de l’empresa (si cal, també tipus d’empresa i sector), lloc o càrrec ocupat, 
principals activitats i responsabilitats. 
 

4. Capacitats i aptituds 
Competències personals sense titulació. Per exemple: capacitats i aptituds personals, socials (en 
entorns específics, treball en equip), organitzatives (administració i coordinació de persones, projectes, 
pressupostos), tècniques (informàtica, tipus específics d'equips o de maquinària), artístiques (música, 
escriptura, disseny), etc. 
 

5. Idiomes 
Llengua materna i altres idiomes que es dominen. Es valora el nivell de cada idioma (excel·lent, bo, 
bàsic). En segones llengües es pot distingir entre lectura, escriptura i expressió oral. 
 

6. Informació addicional 
S'hi inclou qualsevol altra informació que pugui ser interessant per al lloc a què s'aspira: disponibilitat 
de viatjar, permís de conducció, vehicle propi, associacions a què es pertany, persones de contacte, etc. 
 

7. Datació 
El document s'acaba amb la data de tancament de les dades incloses en el currículum (població, dia, 

mes, any). Opcionalment, la datació pot anar precedida de la signatura.    

MODEL DE CURRÍCULUM 


