PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Nom i llinatges:

Jaume Tortella i Cànaves

Càrrec:

Regidor delegat de Comunicació, Comerç i
Turisme

Data de naixement:

24/09/1979

Lloc de naixement:

Inca

Titulacions acadèmiques:
• C.O.U. i PAAU (Prova d’accés a la Universitat) a l’Institut Berenguer d’Anoia
d’Inca l’any 1997.
• Llicenciat en Filologia Catalana (Pla 1997) l’any 2003 per la Universitat de les
Illes Balears.
• Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP), el curs 2002-03.
• Especialista Universitari en Estudis Escènics Aplicats a l’Ensenyament, títol de
Postgrau de la UIB (23 crèdits), de 230 hores de durada, curs 2002-2003. Organitzat pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la
Universitat de les Illes Balears i amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears.
• 4t d'anglès per Escola Oficial d'Idiomes, juny 2015.
Experiència laboral resumida:
• [2006-Actualment] Director del Col·legi Nostra Senyora de la
Consolació d’Alaró
• [2003-Actualment] Professor de llengua catalana i castellana d’ESO de
l’escola Nostra Senyora de la Consolació d’Alaró
• [2005-2006] Auxiliar administratiu en el Col·legi Nostra Senyora de la
Consolació d’Alaró
• [2003-2004] Professor de reforç i de llengua catalana a l’acadèmia
Brainston College
• [2003-2004] Professor de reforç i de llengua catalana a l’acadèmia
Brainston College
• [2003-2003] Becari al CITTIB (Centre d’Investigació i Tecnologies
Turístiques de les Illes Balears), Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears. Assessorament lingüístic al centre i a les seves àrees.
Ajut al manteniment de les versions catalana i castellana de la web
“finestraturistica.com”
• [2001-2001] Becari a la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga ,
duent a terme les tasques següents: Fons documental i bibliogràfic de
la Casa Museu: ordenació i catalogació; Activitats de promoció cultural:
participació en l’organització de cursos, seminaris, cicles de
conferències, tallers literaris, concerts, muntatge d’exposicions,
representacions teatrals, lectures poètiques; Visites guiades a
l’exposició permanent de la Casa Museu (dedicada a la vida, obra i
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•
•

pensament de Llorenç Villalonga) tant individuals com en grup, i
exposicions de més curta durada relacionades amb temes literaris
[2000-2000] Auxiliar de consergeria al Centre de Cultura de Sa Nostra
(Caixa de Balears) de Palma
[1999-1999] Auxiliar administratiu a SUMA S.L. ( Suministros
Mayoristas S.L.) de Palma

ALTRES TASQUES PUNTUALS:
• Professor de català dels cursos convocats pel COFUC: nivells estrangers, A, B, C
i D.
• Professor de llengua catalana en el curs de preparació per a la Prova d’accés a la
Universitat per a majors de 25 anys de l’EBAP (Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears) durant els cursos 2005-06 i 2006-07.
• Col·laborador en les proves de nivell de català de la Direcció General de Política
Lingüística del Govern de les Illes Balears de diferents convocatòries, en qualitat de: encarregat d’aula, corrector d’exàmens escrits i examinador de proves
orals.
• Col·laborador als “Jocs de Llengua” del 2003, organitzats per la Direcció General de Política Lingüística (Conselleria d’Educació i Cultura) del Govern de les
Illes Balears.
• Informador de la parada de la Direcció General de Política Lingüística (Conselleria d’Educació i Cultura) del Govern de les Illes Balears a la XIV Setmana del
Llibre en Català, del 14 al 23 de febrer del 2003.
• Informador de la parada de l’Arxiu del So i de la Imatge del Consell Insular de
Mallorca a la III Fira del Disc, 27 i 28 d’abril del 2002.
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