
“Sabeu què em passa? que quan em presente sempre dic que sóc Treballadora 

Social. M’agrada molt atendre i acompañar a persones, intentar millorar les 

seues vides i realitzar accions que ens moguen i aportar un xicotet esforç per 

aconseguir societats més justes.”  

Inés Gutierrez González.  

Nascuda a València el 19 de Febrer de 1973 

FORMACIÓ 

Diplomada en Treball Social en 1995. Curs d’Adaptació Pedagògica 1999. 

Graduada en Treball Social en 2011.  

Coneixements d’idiomes: Nivell mitjà de Valencià 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Els meus inicis professionals comencen al Casal de la Pau, uns mesos abans de 

finalitzar els meus estudis, i gran part del meu recorregut laboral, es situen en la 

nomenada entitat, on s’han posat en marxa diversos programes, donant acollida i 

atenció a persones recluses y exrecluses. Les meues funcions en esta entitat han 

estat de coordinació de programes d’intervenció i seguiment, dins i fora del medi 

penitenciari, coordinació i realització de projectes, subvencions i memòries de la 

entitat, docència de cursos de formació al voluntariat i coordinació de recursos 

humans de l’Associació. 

Durante tota aquesta trajectoria, sempre he comptat amb personal en pràctiques 

de Treball Social. 

En 2014, comence a treballar en programes municipals d’Alcàsser, amb diversos 

col·lectius de Dones, Tercera Edat i persones amb Diversitat Funcional i les seues 

famílies. Esta experiència em va aportar frescor i dinamisme. Les funcions que 

portaba a terme eren: realització de tallers i dinàmiques grupals, programació i 

eixides culturals, programació i realització de respir vacacional, programació d’oci 

i temps lliure, participació en activitats municipals i atenció i seguiment a 

famílies. 

En la actualitat desenvolupe les meues competències professionales a 

l’Ajuntament de Meliana en Serveis Socials d’Atenció Primària, on realitze atenció 

directa i seguiment, tramitació d’ajudes tècniques, programa de Renda 

Valenciana, Oficina Pangea, atenció a infantesa i adolescència i Salut Mental. 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

 

Diploma d’Especialització en Drogodependències 2004; Diploma de Mediació 

Familiar en diferents contextos socials 2005; Diploma d’Especialització en 

Mediació i Justícia Penal 2006; Drogodependència i Salut Laboral 2009; 

Enfermeria en Salut Mental i Psiquiatria 2014; Tècnic Expert en Treball Social i 

Dependència 2017; III Edició Aplicació d’Instruments per a valorar la 

Dependencia 2019; Igualtat d’oportunitats: aplicació pràctica en Serveis Socials 

2019; Curs de formació per a professionals de l’àmbit de la Infantesa i 

Adolescència 2019.; Curs de Formació en Renda Valenciana d’Inclusió 2020 

 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 
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 “Sabeu què em passa? que quan em presente sempre dic que sóc Treballadora Social. M’agrada molt 

atendre i acompañar a persones, intentar millorar les seues vides i realitzar accions que ens moguen i 

aportar un xicotet esforç per aconseguir societats més justes.”  
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Un altre aspecte que em caracteritza, o ben bé m’agrada, és escapar-me a la muntanya i pujar ben 

alt. També, quan vaig complir 42 anys, m’encoratjaren i vaig correr la marató de València, una 

experiència vital en la meua vida, per l’esforç i satisfacció que m’ha generat.  

 
 


