
PERFIL BIOGRÀFIC 
 
-Llicenciada en Filosofia i Lletres (Secció de Filologia Romànica-subsecció 
catalana). Promoció 1969-1973. 
 
Ha impartit cursos de llengua i cultura catalanes a l’Escola de Català d’adults 
de la Institució Cultural del CIC de Barcelona. 
 
Cursos de català per als funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona  i de l’Escola 
d’Administració Pública de Barcelona, de Girona i d’Andorra. 
 
Curs de sintaxi catalana als lingüistes del DOG.  
 
Cursos  d’expressió escrita i de sintaxi organitzats pel Servei de Llengua de la 
Universitat de Barcelona. 
 
El nivell D (coneixements superiors de català) a l’Escola de Català de Rosa 
Sensat i un curs de perfeccionament per a professors de català a l’Escola de 
Català de Rosa Sensat.   
 
Ha participat en les Jornades de Didàctica organitzades per la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Ha participat en Seminaris per a assessors lingüístics i professors de català per 
a adults organitzats pel Consorci de Normalització Lingüística. 
 
En els Seminaris sobre sintaxi adreçats als col·laboradors de Política 
Lingüística i als assessors del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Ha estat professora de llengua i literatura catalana dels cursos de  Secundària 
de la Institució Cultural del CIC. 
 
Ha estat professora associada  de llengua catalana a  la Facultat de Filologia 
Catalana de la Universitat Autònoma, a la Facultat de Traducció i Interpretació 
de la Universitat Autònoma i a la Facultat de Ciències de la Informació de la 
Universitat Ramon Llull. 
 
Ha impartit el curs de problemes de sintaxi en el postgrau de Correcció i 
Qualitat lingüística organitzat per la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la 
UAB. 
 
Ha estat membre del Consell d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
durant tot el període d´’existència d’aquest organisme.  
 
Va ser Consellera municipal de l’Àrea d’Ensenyament del Districte Sarrià-Sant 
Gervasi.  



És membre de la Comissió de Programació del Gabinet de Didàctica i forma 
part de la Comissió del certificat D de la Direcció General de Política Lingüística 
com a elaboradora i correctora de les proves des de l’any 1982. 
 
Actualment és professora emèrita de la Facultat de Ciències de la Informació 
de la Universitat Ramon Llull. 
 
Les seves aficions personals són la lectura, l’òpera i la música clàssica. També 
es aficionada al futbol (al Barça). Té un fill, una filla i dos néts. 


