
 

 

	
PRESENTACIÓ 

ANA SELVA i SELVI 
 

Graduada en Treball Social en 2016 per la 
Universitat de València, havent obtingut el Premi 
Extraordinari de grau. Vaig realitzar el Màster propi 
en Mediació Familiar en 2017 i actualment  he 
decidit iniciar el Grau Universitari de Psicologia per 
continuar amb la meua formació i no abandonar les 
meues inquituds. La meua experiència professional 
com a Treballadora Social comença a un Centre 
d’Acollida de Menors, en Villar del Arzobispo on, 

encara que breu, vaig passar un temps vertaderament enriquidor.  

Als pocs messos em vaig iniciar al sector públic, començant com valoradora 
de dependència als Serveis Socials d’Atenció Primaria de l’Ajuntament del 
Puig de Santa Maria. Després vaig passar a formar part de l’equip base de 
serveis socials de la Mancomunitat de l’Horta Nord, a Massamagrell, fins 
que a dia de hui i des de 2019, exercisc la meua tasca al municipi de 
Rafelbunyol, on m’encarregue del sistema de Dependència, gent gran i 
persones menors d’edat i les seues families.  

He partipat en diverses ocasions com a monitora voluntaria en estades 
vacacionals amb persones amb diversitat funcional, on m’he divertir 
formant part del seu dia a dia i acompanyant-les en allò que necessitaren. 
També he treballat com Assistent Persona a una universistat de Dublín, 
donant suport a diversos estudiants amb discapacitat durant el seu temps 
al compus, per tractar d’eliminar les barreres amb què es pogueren trobar i 
que pogueren desenvolupar les seues activitats sense limitacions.  

Sóc una persona amb inquietuds i, sobretot, amb ganes de millorar i buscar 
la manera de resoldre les injusticies del dia a dia, posant el meu granet de 
sorra per canviar el món que ens envolta. És el que em propose d’aportar a 
la Junta Directiva, perque crec que ser TS és una forma de ser i vore el 
món: amb una mirada feministra transversal, tenient en compte totes les 
facetes de les personas i les comunitat per tal d’aprofitar les seues forteses 
i, amb compromís i estima, fer les coses un poc millors.   

 

 


