
 Crec que ser TS és una forma de ser i veure el món: amb una mirada feminista transversal, tenint en 

compte totes les facetes de les persones i les comunitats per aprofitar les seues fortaleses i, amb 

compromís i estima, fer les coses un poc millor. 

Ana Selva Selvi.  
Nascuda en València, el 26 de novembre de 1.993 
 

FORMACIÓ 

Graduada en Treball Social (2016). Màster propi en Mediació Familiar (2017). 

Actualment cursant el Grau de Psicologia a la UV. 

Coneixements d’idiomes: m’agrada parlar valencià encara que no siga la meua 

llengua materna (C1, mitjà) i em defenc en anglès el millor que puc (nivel 

intermedi-alt-B2)   

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

La meua experiència com a Treballadora Social comença a un Centre d’Acollida de 

Menors, en Villar del Arzobispo, on, encara que breu, vaig pasar un temps 

vertaderament enriquidor.  

Als pocs mesos ja em vaig iniciar al sector públic, començant com valoradora de 

dependencia als Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de El Puig de 

Santa Maria. Despés vaig pasar a formar part de l’equip base de serveis socials a 

la Mancomunitat de l’Horta Nord, en Massamagrell, portant el sistema de 

dependència, informació, intervenció i gestió de recursos amb el col·lectiu de gent 

gran, persones en risc d’exclusió social, persones inmigrants i dones víctimes de 

violència de gènere.   

Finalment, a data de hui i des de 2019, exercisc la meua tasca al municipi de 

Rafelbunyol, on realitze tasques d’informació, intervenció i valoració de la situació 

de dependència, intervenció i gestió de recursos en col·lectius de gent gran i 

persones menors d’edat i les seues families.  

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Curs de Formació de Renda Valenciana d’Inclusió. Curs de Formació d’Intervenció 

dels equips multidisciplinars front al maltractament filioparental. Curs d’Aplicació 

d’Instruments per valorar la dependència. Curs de professionalització en mediació 

educativa 

PARTICIPACIÓ SOCIAL 

He participat en diverses ocasions com a monitora voluntària en estades 

vacacionals amb persones amb diversitat funcional on m’he divertit formant part 

del seu dia a dia i acompanyánt-los en allò que necessitaren.  

També he treballat como Assistent Personal en una universitat de Dublín, donant 

suport a diversos estudiants amb discapacitat durant el seu temps en el campus 

per tractar d’eliminar les barreres amb les quals pogueren trobar-se i poder 

desenvolupar les seus activitats sense limitacions.  
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