Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

MARIA TERESA SAN MIGUEL LÓPEZ

25/01/1966

Càrrec actual

CAP DE L´ASJTET DE LA DGAIA
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

DRETS SOCIALS I FAMÍLIA

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona UAB. Any de finalització 1990
Habilitació Educació Social
Postgrau en Intervenció amb famílies des d´un enfocament Sistèmic. A càrrec del Centre del ICESB, en col·laboració amb l Institut
de Formació de la Fundació Pere Tarrés i la Escola Universitària d´Educació Social. 1999-2000

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Educadora social al Centre d´ Acolliment Vilana 1990 -2001; Educadora Social al CRAE l´ Aura. 2001-2007;Coordinadora del CRAE
Aura els cursos 2007-2008,2008-09 2009-novembre 2010
Coordinadora de l´ Equip funcional d'infància núm. 3 del Servei Territorial de BCN ciutat de la DGAIA des de novembre de 2010 fins
al desembre de 2013. Coordinadora de l´ Equip funcional d'Infància núm. 3-4 del Servei Territorial de BCN ciutat de la DGAIA . Del
setembre de 2014 a l´ octubre 2018
Cap de Secció del Servei de Barcelona Ciutat de la DGAIA. Des del desembre de 2013 al setembre de 2014. Cap de Secció del
Servei de Barcelona Ciutat de la DGAIA de l´ octubre de 2018 al novembre de 2020
CAP de l'Àrea de Joves Tutelats i Ex- tutelats des del novembre de 2020 fins l´ actualitat

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona , 09 de setembre de 2022

RI037R0136

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

