
“Per a mi, com per a la majoria de vosaltres, el Treball Socil és molt més que 

una professió, és una forma d’entendre la vida i posicionar-se davant la 

societat”  

M.Amparo Felipe Gallardo.  
Nascuda a Canals el 19 de desembre de 1984. 

 

FORMACIÓ 

Diplomada en Treball Social per la Universitat de València (Promoció 2006-

2009). Posteriorment vaig realitzar el curs de nivellació a Grau en el curs 2010-

2011.  Màster en Acció Social i Educativa (2017-2018) per la Universitat de 

València, menció menors, sent premi extraordinàri.   

Coneiximent d’idiomes: Nivell C2 de Valencià de la JQCV; anglès nivell bàsic; 

francès nivell intermedi i italià  nivell bàsic.  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

La major part de la meua carrera l’he desenvolupada com responsable del 

Programa Municipal d’Absentisme Escolar de l’Ajuntament de Burjassot, on he 

treballat durant 9 anys (2009-2018). Entre les meues funcions principals es 

trobaben les de dirigir i gestionar el programa i realizar intervenció comunitaria, 

grupal i individual. Realitzar el diagnòstic socioeducatiu del municipi, coordinar 

el treball amb centres educatius i altres recursos del territorio, diseny i 

implementació de campanyes de concienciació i prevenció de l’absentisme 

escolar, organització de jornades, suport en l’implementació de metodologies 

educatives inclusives i posada en marxa i coordinació d’un programa de reforç 

educatiu amb voluntariat. Des de fa poc més de dos anys desenvolupe les meues 

duncions a Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de València. 

Inicialment vaig estar al CMSS Natzaret, al programa d’informació i 

assessorament però en l’actualitat em podeu trobar al CMSS Campanar, 

realitzant les funcions pròpies del programa d’inserció social i laboral.  

PARTICIPACIÓ SOCIAL 

 Sóc col·laboradora d’ ACNUR i altres entitats. 

DOCÈNCIA 

He sigut ponent del Seminari “Intervenció en xarxa amb menors en risc 

d’exclusió social en Barris d’Acció Preferent” al Màster Intervenció amb 

Adolescents en risc i violència filioparental, en el curs 2015-2016.  

També vaig participar com a ponent en la mesa d’experiències “Acciones y 

programas para prevenir y reducir el abandono escolar” del Seminari 

Escolarización temprana y éxito escolar en la población gitana, en la Jornada 

debat organitzada pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano i la Vicepresidència  i Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.  

 

COTS 

M’aprope amb humilitat al col·legi per continuar amb el treball realizar per les 

companyes que ens precedixen, per lluitar per aquelles reivindicacions que 

considere necessàries, que milloren el treball i la intervenció social i garanteixen 

una millor atenció a la ciutadania.  
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