
CURRÍCULUM

DADES PERSONALS

Pere Gómez i Inglada
Nascut al Prat de Llobregat (Baix Llobregat), el 14 de setembre de 1964

DADES PROFESSIONALS

• Professor de BUP i COU al Col·legi Viaró (1987-88)
• Oposicions de professor agregat de batxillerat (1988)
• Professor en pràctiques a l’IB Pere Borrell de Puigcerdà (1988)
• Professor en expectativa a l’IB Menéndez y Pelayo de Barcelona (1989)
• Professor amb destinació definitiva a l’IB Montsacopa d’Olot (1990-2002) [A

partir del curs 1995-1996: professor d’ensenyament secundari a l’IES
Montsacopa]

• Sotsdirector a l’IB Montsacopa (1992-95)
• Cap del Departament de Llengua Catalana i Literatura de l’IES Montsacopa

(1992-1993, 1997-1998 i 2000-2001)
• Professor d’ensenyament secundari a l’IES Bosc de la Coma d’Olot (2002-2007)
• Cap de seminari a l’IES Bosc de la Coma (2003-2004)
• Cap de departament a l’IES Bosc de la Coma (2005-2007)

FORMACIÓ ACADÈMICA

• Llicenciatura en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1982-1987)
• Cursos del doctorat en filologia catalana (opció literatura) a la Universitat

Autònoma de Barcelona (1991-1994)
• Treball de recerca final dels cursos de doctorat: Dues poètiques coincidents:

Max Jacob i J. V. Foix, dirigit pel doctor Josep M. Balaguer Sancho (1996)
• Diploma de magíster en literatura catalana per la Universitat Autònoma de

Barcelona (1997)
• Doctor en filologia catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005)

PUBLICACIONS I ALTRES DADES

• Diversos cursos de formació organitzats pel Departament d’Educació i per l’ICE
• Vocal corrector de les PAAU (1995 i 1998)
• Professor i tutor del Curs d’adaptació pedagògica (1998-1999 i 2004-2005)
• Professor i tutor del Curs de qualificació pedagògica (1998-1999)
• Participació en la publicació del llibre coordinat pel doctor Enric Gallén Romea,

125 anys, amb el capítol «D’un assaig frustrat d’empresa teatral moderna a la
crisi dels anys trenta» (1989)

• Membre del grup de treball dirigit pel doctor Enric Gallén, que va preparar
l’edició de la correspondència inèdita de Josep Canals, empresari del Teatre
Romea (1987-1990)

• Membre de la comissió organitzadora de les Jornades sobre la Fi de la Guerra
Civil, organitzades pel Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (1999)


