
Pertany a la primera promoció de grau de la Universitat de València, i a hores d’ara 

mantinc la mateixa il.lusió i ganes per lluitar contra les desigualtats i transformar la 

societat des de tots els àmbits. La decisió de formar part d’aquest equip neix per aportar 

i treballar la perspectiva de gènere en la professió, ja que sense igualtat no hi ha cap 

oportunitat.  

SONIA RUBIO ROMAGUERA 
Nascuda a Alcàsser el 19 de febrer de 1979. 
 

FORMACIÓ 

Vaig cursar el primer any del  Grau de Treball Social amb  menció en Igualtat i 

Benestar Social a la Universitat de Valencia Estudis Generals (UVEG). (2009-

2012). Posteriorment vaig cursar el Máster de Gènere y Polítiques de Igualtat 

Institut Universitari d’Estudis de la Dona (IUED) Universitat de Valencia Estudis 

Generals (UVEG) 2014-2016. 

Valenciana bilingüe. Coneixements bàsics de francès i nivell A2 d’angles.  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Des de que vaig finalitzar els meus estudis acadèmics he exercit el treball social 

amb unes  pràctiques curriculars en el Centre de Protecció i atenció integral a 

víctimes de violència de gènere de València, treballant com a educadora 

posteriorment, i a hores d’ara, porte 7 anys exercint com a treballadora social en el 

Centre Dona 24 Hores de València on realitze tasques d’atenció i intervenció social 

en víctimes de violència de gènere.  

També he realitzat tasques d’intervenció, realització de plans d’igualtat i 

assistència a comissions en l’àrea d’igualtat amb un projecte en el centre associat 

de la  UNED de Dènia, “Projecte d’Investigació Coeducativa en la Marina Alta.” .  

Com agent d’igualtat he realitzat el I Pla d’igualtat Municipal de l’Ajuntament 

d’Alcàsser, d’on encara realitze tasques del seguiment i realització del Pla. + 

PARTICIPACIÓ SOCIAL 

A nivell local forme part del col·lectiu en defensa del valencià GUAIX, que pertany 

a Escola Valenciana. També soc membra de la Comissió d’igualtat d’EV on 

realitzem tasques de formació, activitats i seguiment del I Pla d’igualtat d’Escola 

Valenciana.  

Forme part d’un col·lectiu feminista de l’Horta Sud anomenat Espurnes 

feministes. També soc integrant de l’Assemblea feminista de Benimaclet.  

DOCÈNCIA 

Sóc professora associada des de 2019 del departament de Sociologia y 

Antropologia social de la Facultat de Ciències Socials de la UV. He impartit 

aquestes assignatures: Mètodes i tècniques d’investigació. Sociologia de gènere . 

Introducció a la sociologia. Sociologia de la educació i nombrosos Pràcticums 

Soc professional docent també a l’Institut Valencia de les Administracions 

Públiques (IVAP) i a la Federació Valenciana de Municipis i províncies amb el 

curs “Abordatge de la violència de genero” des de 2018 fins l’actualitat.  
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Al Col·legi de Treball Social de València. (COTS) e impartit tallers amb la  campanya de 

prevenció de la violència de gènere “No em toques el whatsapp”. Dirigida a etapes 

infantojuvenils en  IES del territori valencià. (2015-2016) 

Com a tallerista també e impartit cursos a la Facultat de Ciències Socials amb el taller 

introductori a conceptes sobre las masculinitat.(2012).  

COTS 

Col·labore en el col·legi des de la Comissió d’igualtat participant en la realització d’activitats, 

campanyes i assistint com a representat dels col·legis professionals al Pacte Valencia contra la 

violència masclista des de 2017.  

He fet de revisora  com a experta en Igualtat i violència de gènere en la revista del COTS 

PUBLICACIONS 

Autor/es: Rubio Romaguera, Sonia 

Título: Reflexions des de la realitat en el Treball Social: Analisí i evolució en les identitats d’una 

treballadora social en espais amb violència de gènere. La perspectiva de gènere en el Treball 

Social 

Formato: Libro de actas 

Libro: El futuro de los servicios sociales en contexto de cambio.  

Editorial: Universitat de València 

Año: 2015 

Páginas: 146-147 

Lugar de publicación: València 

ISBN: 978-84-9075-949-3 

Observaciones: Recoge los contenidos presentados en la I Jornada Internacional de Serveis 

Socials.  

 

Autor/es: Rubio Romaguera, Sonia, Cascales Ribera, Jorge.  

Título: Relacions de genere: una historia per a construir.  

Formato: capitulo de libro 

Libro: El País Valencia que volem. 

Editorial: Edicions del 1979.  

Año: 2017.  

Páginas: 53-62. 

Lugar de publicación: Barcelona 

ISBN: 978-84-940126-7-5 

Año: 2018 

Lugar: Alzira. Mancomunidad de la Ribera Alta.  

 

Autor/es: Rubio Romaguera, Sonia 

Titulo: Realitats professionals amb la violencia masclista: les treballadores socials i la violència 

de génere.  

Tipo de participación: Ponencia y miembra organizadora 

Actividad: Jornada  

Entidad Organizadora: Facultat de Ciències Socials (UVEG) 

Año: 2016 

Lugar: València 


