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Estudis primaris i secundaris: 

 
  EGB a l’Escola Sant Ferran (Barcelona). BUP i COU a l’INS Anna G. de Mundet (Barcelona). 
 
                                                        Estudis superiors: 

 
• Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB) (2002).  
• Certificat d´Aptitud Pedagògica (CAP) per la Universitat de Barcelona (UB) 

(Institut de Ciències de l’Educació), realitzant les pràctiques a 1r de Batxillerat de l´IES 
Collserola de Barcelona (2002). 

• Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) (2015).  

• Premi extraordinari Llicenciatura Comunicació Audiovisual (Cum laude) (9 M.H) 
(2015).  
 

 
   
 

• Curs Multimèdia. Conf. de centres autònoms d’Ensenyament de Catalunya (2011). 
• Curs l’Impacte de les TIC  en els centres educatius: exemples de bones 

pràctiques. Impartit per la Fundació Serra i Prat (2012). 
• Curs Aprendre i ensenyar amb dispositius mòbils i tauletes. Impartit per la 

Fundació Serra i Prat i  Fundació Tripartita (2014). 
• Curs Wordpress, una eina educativa. Impartit per AprenOnline (2017).  
• Coneixements alts en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), 

destacar-ne:  
- Programes GIS (Sistemes d'Informació Geogràfica). 
- Edició digital de Vídeo (Pinnacle, Final Cut i After Effects, entre d’altres).  

 
 
 

 
• Català i castellà. Parlats i escrits perfectament. Català, certificat de Suficiència (C1 

del MECR) de la Direcció General de Política Lingüística. 
• Anglès: B2 – Higher intermediate, equivalent al First Certificate in English (FCE). 

Certificat de la Universitat Oberta de Catalunya. També: 
- Fins a 5è curs de l’Institut Europeu d’Idiomes (Barcelona), superant 

satisfactòriament els diferents nivells establerts. 
- Certificat d’un Curs intensiu d’anglès de 85 hores a Kaplan International 

College of Edinburgh - Scotland (Accredited by the British Council for the teaching 
of English). (2010) 

- Seminari Introduction to YLE, KET and PET for Schools. Certificate of 
Attendance by Cambridge Language Assessment.(2013) 
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IDIOMES 

 

ÒSCAR ESTANY PUIG 

Nascut el 15 d’abril de 1978 a Barcelona. 
Correu Electrònic: oscarestanypuig@gmail.com 
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Anys Lloc Càrrec 

 

2017-  

 

Departament d’Educació 
de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

ü Professor de Cicles Formatius d’Imatge i 
So: Producció Audiovisual, Realització 
Audiovisual, Captació i tractament 
d’imatge i Vídeo DJ i So. 

ü Professor de batxillerat. 

Tasques 

 

- Assignatures impartides: Preparació de sessions de vídeo discjòquei; Luminotècnia; 
Control de la il·luminació de Projectes audiovisuals i espectacles; Processos de 
realització en cinema i vídeo; Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia; 
Recursos expressius, audiovisuals i escènics. / Geografia; Cultura audiovisual. 

 
Anys Lloc Càrrecs 

 

2004 – 2017  

 

Centre d’Estudis Serra 

(Sabadell) 

 

ü Professor d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO), 

ü Tutor i membre del Consell Escolar. 
 

Tasques 

 

- Assignatures impartides: Llengua i Literatura Catalana, Llengua i Literatura 
Castellana, Història de la música, Ciències Socials, Educació Ètico-cívica, 
Emprenedoria i diferents tallers de lectura (també d’anglès).  

- Tutor durant 9 anys. 
- Membre del Consell Escolar durant 2 anys.  
- Aplicador i corrector per a la Generalitat en les proves d'Avaluació de 4rt d'ESO. 

 
Anys Lloc Càrrecs 

 
2001– 2004 

 
Centre d'Educació 

Ambiental ECOIMA 

(Barcelona) 

 

ü Educador i guia ambiental. 
ü Cap de formació d'educadors. 
ü Coordinador de Projectes Pedagògics.  
ü Responsable de l'àrea de Comunicació i 

Relacions Institucionals. 
 

Tasques 

 

- Itineraris per a grups d´ESO i Batxillerat en el Centre d´Estudis Marins de Sitges, 
delta del Llobregat i rutes de caire històric-urbanístic en la ciutat de Barcelona. 

- Selecció de nous educadors i formador d'aquests. 
- Creació i disseny de fitxes educatives, Crèdits de Síntesi, dossiers per al professor i 

altre tipus de material didàctic per a centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària i 
Batxillerat.  

- Disseny i coordinació de programes educatius per a Instituts i Escoles en 
col.laboració amb les àrees de Medi Ambient i Educació dels Ajuntaments de: Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Just Desvern, Cornellà de Llobregat, Begues, Esplugues 
de Llobregat i Terrassa. 
 

EXPERIÈNCIA LABORAL 
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Ensenyament 

 
• Docent en els mòduls obligatoris de Sensibilització al Medi Ambient, Seguretat i 

Condicions de Salut en el Treball, Tècniques de Recerca de Feina i Català en diversos 
cursos de Formació Ocupacional per adults de la Generalitat de Catalunya. 
Centres: Fundosa Social Consulting (Barcelona); Validance (Barcelona); Centres Red 
(El Prat de Llobregat). (2003-2004) 

• Curs de Primers auxilis per a docents impartit per l’Institut per al Desenvolupament 
de la Formació i l’Ocupació (IDFO). (2011) 

• Curs d'intel·ligència emocional a l'aula. Impartit per la Fundació Serra i Prat.(2013) 
 

Teatre i cinema 

 

• Curs d’Introducció a l’escriptura teatral, impartit per David Plana a la Sala Beckett-
Obrador Internacional de Dramatúrgia (2009). 

• Curs de diàlegs en el guió cinematogràfic, impartit per Valentí Fernàndez Tubau, 
Ars-Media i ABC-Guionistes (2009). 

• Curs d’Iniciació al Doblatge, ECAD (Escola Catalana de Doblatge) (2017). 
• Curs Guió cinema, televisió, internet, impartit per Hèctor Hernández Vicens, 

Laboratori de Lletres Barcelona (2018). 
• Curs Tractament digital de les imatges. Universitat Autònoma de Barcelona (2018) 
• Membre de la companyia Teatre pels Descosits, representant diverses obres com 

actor en diferents mostres i concursos (2008-2010 / 2015-2016). Obres: 12 homes 
sense pietat d’en Reginald Rose, Escenes d’una Execució d’en Howard Barker i la 
Rambla de les Floristes d’en Josep Maria de Sagarra. He col·laborat en altres obres 
com a regidor, i disseny i creació de material audiovisual. 

• Autor i director de l’obra de teatre La lluna sempre és la mateixa, estrenada al SAT 
(Sant Andreu Teatre) el 7 de maig de 2010. 

• Creador i generador de continguts de la Web: https://archstanton.org/ Dedicada al 
Cinema i recursos didàctics. 

• Director i guionista del llargmetratge Lavinium. (En fase de preproducció) 
• Col·laborador del programa de ràdio Amunt el teló amb la secció “Escena-

Seqüència”, on s’expliquen i estableixen relacions entre cinema i teatre. 
Altres 

• Certificat de manipulador d’aliments per l’Institut d’Assessorament Dietètic i 
Nutricional S.L (IADIN), empresa autoritzada pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i inscrita al registre d’Entitats Formadores de Manipuladors 
d’Aliments (REFMA) (2006). 

• Col·laborador durant 1 any amb la Secretaria de Comunicació i Imatge de la 
Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya (Actualment Federació de 
Serveis Públics) (2016). 

• Alt coneixement de protocols de gestió de Xarxes Socials per a perfils institucionals.  
• Excel·lents aptituds per a la direcció i realització de Plans de Comunicació. 
• Domini d’eines Google i diferents programes associats a la comunicació institucional 

com Mailchimp, Statusbrew o Hootsuite, entre d’altres. 
• Carnet de conduïr B1. 
• Durant els estudis secundaris i primers estudis universitaris simultanejava aquests 

amb treballs eventuals a fàbriques, empreses de construcció i jardineria. 
• Sóc una persona generosa, creativa, solidària, inquieta i treballadora. Cada dia trobo 

motius perquè m'agradi tot el que faig. 

ALTRES DADES D’INTERÈS 


