
CURRÍCULUM VITAE 
 

* DADES PERSONALS 
 
NOM: Simona Payeras Serra 
LLOC I DATA NAIXEMENT: Palma de Mallorca, 05-12-1978 
ADREÇA : Ada Antoni Maura , 166   07003 – Inca 
CORREU ELECTRÒNIC: simonapayeras@hotmail.com 
 
*FORMACIÓ OFICIAL 
 

 Grau d’Educació Social, UIB, actualment 
 Tècnic Superior d´Animació Sociocultural, IES Ramón LLull (2002) 
 Batxiller I.B Antoni Maura (2000) 
 F.P 1 Jardí d´Infància. Títol de Tècnic auxiliar (1997) 
 Títol de Batxiller I.B Antoni Maura (1995) 
 Títol de Graduat Escolar Col·legi Sagrat Cor (1992) 

 
*ALTRES CURSOS: 

 Curs prevenció d’addiccions , per la Creu Roja Espanyola 
 Expert universitari en activitats físiques i recreatives per a gent gran 
 Formació Ciber espai Jove a càrrec de l’INJUVE .2003.40 hores 
 Curs d’Informador Juvenil 2002, 150 hores teóric-pràctic. 
 Informàtica (Microsoft Office) a nivell usuari en W Mega. 
 Pediatria  Bàsica per la prevenció de riscos, Debsa. 

 
*EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 
 

 Dinamitzadora del Casal de Joves sa Fàbrica , Gestió de projectes de dinamització 
,participació i foment de l’associacionisme de l’Àrea de joventut de l’Ajuntament d’Inca 
(Desembre 2015 – actualment). 
 

 Comercial i administrativa, Món Lógic a Inca (Juliol 2014-desembre 2015 ) 
 

 Informadora juvenil, Casal de Joves Sa Fàbrica d’Inca (març 2012 juny2012) per Salvament 
aquàtic de les Illes Balears 

 Responsable de Projectes d’animació sociocultural, del programa de  difusió i tasques de 
gestió i administratives del Servei  Dinamo (Servei de Dinamització d’infants i joves de 
l’Ajuntament de Palma) per UTE Esports85-Atreyud Sisè (Octubre 2007 a octubre 2011). 
 



 Coordinadora Centres Culturals de l’Ajuntament de Palma, amb la gestió i coordinació de 
diversos centres culturals per la dinamització de les diferents barriades,  per Atreyud Sisè 
( setembre 2005 a octubre 2007). 
 

 Policia portuària, Ports de Balears ( juny 2005 a setembre 2005) 
 

 Auxiliar administrativa, Viajes Euromar  departament de pagaments, ( febrer 2005 a juny 
2005). 
 

 Coordinadora de vacances socials per la ONCE (setembre-octubre 2005) 
 

 Auxiliar administrativa a gestoria empresarial e immobiliària (de Juny 2004 – agost 2005 ) 
 

 Directora del Casal de Joves Migjorn  de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Palma 
(de febrer del 2004 a maig 2004). 
 

 Dinamitzadora  i informadora del Programa Jove de l’Ajuntament de Calvià (Gener 2003 a 
febrer del 2004). 
 

 Venedora . Decathlon Marratxí (de octubre 1999 a gener 2003) 
 

 Animadora Sociocultural, Pràctiques durant sis mesos a l´area de Cultura de l´Ajuntament de 
Marratxí.(2001/2002) 
 

 Educadora Infantil, Pràctiques durant tres mesos a l´escoleta Itaca. 
 
* IDIOMES 
 
 Català: Llengua materna, Nivell B 
 Castellà: Llengua materna 
 Anglès: Bàsic 

 
*ALTRES DADES: 
 

 Carnet de conduir B1 i vehicle propi 
 Informàtica nivell usuari. 
 Capacitat de treball en equip. 
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