
Dades Personals 
Raquel Andrés Gimeno. 

——————————————————————————————————- 

Titulació 
Diplomada en Magisteri d'Educació Primària. 

Habilitada en Magisteri de Pedagogia Terapèutica. 

Experiència 
Tutora d'Aula: 

Des de 2006 estic treballant com a mestra de Pedagogia Terapèutica en el 
Col·legi Públic d'Educació Especial Gargasindi de Calp. 

Directora: 

Des de 2009 fins a l'actualitat estic exercint com a directora del centre. 

Presidenta de l'Associació de Directors/es dels CEE Públics: 

Des de gener de 2016 fins a juny de 2018 he exercit com a presidenta de 
l'Associació de Directors i Directores dels CEE Públics del País Valencià. 

Formació 
Formació especialitzada en Planificació Centrada en la Persona. 

Formació especialitzada en autisme. 

Formació en sistemes de comunicació augmentatius i alternatius. 

Formació Comunitats d’Aprenentatge: Actuacions Educatives d’Èxit, Model 
Dialògic de prevenció i resolució de conflictes, Tertúlies Literàries 
Dialògiques i Participació de les famílies. 

Formació bàsica en dansa contemporània i diversitat funcional. 

Formació específica en Educació Inclusiva. 

Formació en Programes de Neurodesenvolupament. 

Formació en Estimulació Basal i Integració Sensorial. 

Formació en Projectes Europeus. 

RAQUEL ANDRÉS GIMENO



Formació Impartida 
He impartit i impartisc formació a docents, a través del CEFIRE (Servei de 
formació del professorat) tant en modalitat de ponent com de professora: 

“La Planificació Centrada en la Persona (PCP) com a eina-eix de 
l'orientació educativa” 2019. 

“Alumnat de les Unitats Educatives Terapèutiques: aspectes clau de la 
intervenció del professorat” 2019. 

“I Jornada de teatre en l'educació.Teatre amb joves: la veu dels rebels.” 
2019. 

“I Jornades d'Educació de la Marina: Educar en, per i des de la diferència” 
2018. 

“Els Centres d'Educació Especial com a centres de recursos:experiències 
inclusives”2018. 

“Formació Inicial per a mestres” 2018. 

“Jo participe, jo decidisc: l'alumnat amb NEE i la Plannificació Centrada en 
la Persona (PCP)” 2018. 

“Els projectes artístics com a eina d'inclusió i dinamització de centres 
educatius” 2018. 

“Transsexualitat a l’escola" 2018. 

“Atenció primària i bones pràctiques inclusives en alumnes TEA” 2017. 

“Organització escolar, entorns accesibles i actuacions inclusives al´aula 
per alumnes TEA” 2017. 

“Necessitats educatives especifiques i inclusió” 2016. 

“Model dialògic i escola inclusiva” 2016. 

“Metodologies inclusives en l’aula" 2015. 

“III Jornades de comunitats d'aprenentatge. Educació inclusiva” 2015. 

“Necessitats educatives específiques i inclusió. Actuacions educatives 
d’èxit" 2015. 

“Escola inclusiva al segle XXI” 2015. 

“Comunitats d'aprenentatge: Un projecte d'èxit educatiu” 2015. 

“Dinamitzaciò de les TIC al centre” 2013. 

“I Jornades de formació i portes obertes de centres específics de la Marina 
Baixa” 2013. 



Idiomes 
Capacitació de valencià. 

B1 d’Anglés. (cursant en l’actualitat) 

Informació Addicional 
Coordinadora de teatre des del curs 2006 fins a l’actualitat amb creacions 
pròpies. 

Coordinadora del projecte d’inclusió laboral de les persones amb diversitat 
funcional. “Compta amb mi”. 

Participació en dos projectes Erasmus+ en la modalitat K101 
“Exploradores inclusivos europeos” i “ Garga’n Europe” i en el  projecte 
europeu K201 “Dream Theater”.


