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Teresa Castellà Gardenyes
Professora associada a temps parcial
Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
2.05 FDE
973703328
tcastella@dpub.udl.cat

HORARI DE TUTORIES: dimecres de 18:30 a 20:30 h

ACTUALMENT
Des del febrer de 2002 vinc treballant a la Unió Intercomarcal de les Terres de Lleida, del Sindicat  
de Comissions Obreres, com a tècnica de prevenció de riscos laborals i assessora de salut laboral 
del Gabinet Higia -salut i treball-.
Des de 1993 participo amb l’associació de dones Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona 
(SIED), de la qual en sóc actualment la secretària.

ESTUDIS ACADÈMICS
Tècnica  superior  en  Prevenció  de  Riscos  Laborals  (especialitat  ergonomia  i  psicosociologia), 
setembre 2007- març 2008, màster impartit per Elogos, modalitat a distància, Madrid. 

Agent d’Igualtat d’Oportunitats Dones i Homes. Accions positives en l’àmbit rural. Màster coordinat 
pel Seminari  Interdisciplinari  d’Estudis  de la Dona de la Universitat  de Lleida,  gener-novembre 
2006.

Tècnica superior  en Prevenció de Riscos Laborals  (especialitat  seguretat),  octubre 2001- juny 
2002, màster impartit al Gabinet de salut laboral i medi ambient, Lleida. 

Llicenciada en Dret a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida, juny 1997. El 
darrer curs de Dret es va realitzar a Atenes (Grècia), en el marc del programa ERASMUS.

Certificat d’Aptitud Professional de la Pràctica Jurídica, Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de 
Lleida, Lleida, 1997/1998. Incorporació a aquest Col·legi el 25 de març de 1998.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, DRET I EN MATÈRIA DE GÈNERE)
 Seminari “Transtorns musculo-esquelètics derivats del treball. Mètodes d’avaluació” Centre de 
seguretat i salut laboral de Lleida, Departament de treball i indústria, octubre 2012.
  Curs  Negociació  Col·lectiva  i  Plans  d’Igualtat.  Modalidad  a  distància.  FOREM,  octubre-
diciembre 2011.
 Curs de Plans d’igualtat de gènere a les empreses.  Comissió Obrera Nacional de Catalunya, 
Lleida, octubre 2008.
 Curs de Formació de Promotores de Salut: “Dones en moviment; tenint cura de la seva salut”. 
CAPS (Centre d'Anàlisi i Programació Sanitària), setembre 2007-març 2008.
 Curs d’agent de prevenció de les relacions abusives entre persones joves dins el programa 
Talla amb els mals rotllos...enRAONA, Institut Català de les Dones, Lleida, juny 2006.
 Curs d’especialització Llei  de Mesures de Protecció Integral  contra la Violència  de Gènere: 
Aspectes Jurídics, Universitat de Lleida, maig 2006.
 Curs Planificació de projectes, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Barcelona, febrer 2006.
 Seminari "Gestió i control del mobbing a les empreses”, Centre de seguretat i condicions de 
salut en el treball de Lleida, Departament de treball i indústria, octubre 2003.
 Jornada "L’atenció a les dones víctimes de violència des de l’àmbit local", Ajuntament de Lleida, 
Lleida, novembre 2001.
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 "Jornades per a la integració de l’economia domèstica en el sistema econòmic global", Institut 
Català de la Dona, octubre 2001.
 Curs  "Normativa  nacional  i  comunitària  en matèria  d’igualtat  entre homes i  dones",  Institut 
Balear d’Administració Pública, Palma de Mallorca, juliol 2001.
 Curs sobre "Violència Domèstica a l’àmbit  civil  i  penal",  Col·legi  d’Advocats/des de les Illes 
Balears, Palma de Mallorca, març-abril 2001.
 Curs  "La  nova Llei  d’enjudiciament  civil  i  els  processos  matrimonials",  Institut  de  la  Dona, 
Madrid, desembre 2000.
  Curs  IV  Universitat  d’Estiu  d’Estudis  de  Gènere:  "Democràcia  paritària,  àmbit  privat-àmbit 
públic", Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, juliol 2000.

CONEIXEMENTS DE LLENGÜES
 Llengües catalana i castellana (bilingüe). La llengua catalana és la materna i la d’ús habitual.

Certificat de Nivell D de català, Junta Permanent de Català, Generalitat de Catalunya, 2007.
 Llengua  francesa  (nivell  de  coneixement  mitjà:  escrit  i  parlat).  Tercer  nivell  a  l’Escola  oficial 
d’idiomes de Lleida (curs 2003/2004)
 Llengua anglesa (nivell de coneixement elemental: escrit i parlat)
 Llengua alemanya (nivell de coneixement superior: escrit i parlat).  Certificat del cinquè nivell de 
l’Escola oficial d’idiomes de Lleida (curs 2005/2006) 

CONEIXEMENTS D' INFORMÀTICA I EINES DE COMUNICACIÓ
 Ofimàtica (nivell avançat d’usuària)
 Internet i experiència en l’ús de les comunicacions electròniques (nivell avançat d’usuària)
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
- Docència en el curs Salut laboral i gestió del temps,   amb la sessió “L’organització del treball, 
salut laboral i gènere”, Universitat de Lleida, 18 d'octubre de 2012.

- Professora associada del mòdul Introducció al Dret de la Seguretat Social, de l’assignatura Dret 
del Treball i de la Seguretat Social, al Grau de Dret, Àrea de Dret del Treball, Facultat de Dret i 
Economia, curs acadèmic 2011-2012, maig-juny 2012.

- Docència en el curs  Tractament de les diferències de gènere per a la millora de la gestió en  
l'Administració amb la  sessió  “La  perspectiva  de  gènere  en  la  prevenció  de  riscos  laborals”, 
Universitat de Lleida, 29 d'octubre de 2010.

-  Professora  de  l’assignatura  Dones,  treballs  i  família dins  el  Màster  d’Igualtat  d’Oportunitats 
Dones i  Homes. Accions positives en l’àmbit  rural,  de la Universitat  de Lleida.  Edicions 2007, 
2008, 2009 i 2010.

- Docència en el curs Eines per a la implantació de la Igualtat dona-home: el paper dels consells  
escolars i del professorat, Universitat d’estiu de la Universitat de Lleida, 9-11 juliol 2008, La Seu 
d’Urgell.
 
- Docència en el curs El principi d’igualtat entre gèneres i la igualtat laboral, Fundació Paco Puerto 
i Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, 25 hores, 5 – 15 novembre 2007, Lleida.

- Formadora en els Tallers de prevenció de violència contra les dones de centres escolars de 
secundària en el programa Talla amb els mals rotllos...enRAONA, maig-juny 2006 i març 2007. 
Lleida

-  Docència  en  Polítiques d’igualtat  d’oportunitats en  el  curs "Gestió  de recursos humans",  10 
hores, Institut Balear de la Dona, desembre 2003, Palma de Mallorca.

- Docència en Polítiques d’igualtat d’oportunitats en el curs "Auxiliar d’infermeria, especialitat en 
Alzheimer", 10 hores, Institut Balear de la Dona, desembre 2003, Palma de Mallorca.
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-  Docència  en  Prevenció  de  riscos  laborals  del  professorat  a  l’Institut  d’educació  secundària  
Almatà, Col·legi Públic Almatà, 15 hores, abril-juny 2003, Balaguer.

-  Docència en  Polítiques d’igualtat  i  mesures d’acció  positiva en el  curs "Agent  d’igualtat",  35 
hores, Institut Balear de la Dona, octubre 2002, Palma de Mallorca.

-  Docència  en  Polítiques  d’igualtat en  el  curs  "Agent  d’igualtat",  25  hores,  Centre  Serveis 
acadèmics i professionals, maig 2002, Palma de Mallorca.

-  Docència en  Polítiques d’igualtat  i  mesures d’acció  positiva en el  curs "Agent  d’igualtat",  10 
hores, Institut Balear de la Dona, desembre 2001, Palma de Mallorca.

- Docència en Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en el curs "Mediació familiar", 20 hores, 
Institut Balear de la Dona, desembre 2001, Palma de Mallorca.

- Assessora jurídica en dret civil i penal, al Centre d’Informació dels Drets de la Dona de Palma de 
Mallorca -Institut de la Dona- (maig 2000 - maig 2001). Beca Institut de la Dona.

ACTIVITATS I COL·LABORACIONS PROFESSIONALS, NO PRÒPIAMENT LABORALS
 Participació activa en la programació i redacció de projectes en relació a la promoció de la 
igualtat  d’oportunitats  de  dones  i  homes  i  a  la  violència  contra  les  dones,  d’aplicació  local  i 
transnacional, com a membre del Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona, amb seu a la 
Universitat de Lleida, des de 1993.

 Realització de conferències, tallers, ponències sobre gènere:
- Taller  L’abordatge sindical de la prevenció de la violència de gènere en l’àmbit laboral, en el 
Màster  Comunicació  Estratègica  en  la  Societat  del  Risc,  Grup  de  Recerca  en  Comunicació, 
Universitat Rovira i Virgili, 1 març 2012, Tarragona.
- Taller  L’abordatge sindical  de la prevenció de la violència de gènere a l’àmbit  laboral,  en el 
Màster  Comunicació  Estratègica  en  la  Societat  del  Risc,  Grup  de  Recerca  en  Comunicació, 
Universitat Rovira i Virgili, juliol 2011, Tarragona.
- Intervenció a la Taula rodona: "Empresa i assetjament a la dona" del curs “Dona, empresa i 
problemàtiques actuals”, Universitat d'estiu de la Rovira i Virgili, juliol 2009, Tarragona.
- Participació en les Jornades de la Coordinació Rural de Catalunya: “La dona en el món rural”, 26 
juliol 2008, Cambrils dels Pirineus.
- Conferència  La lletra petita de la Llei d’igualtat, Converses entre dones, Institut Català de les 
Dones, abril 2008, Lleida.
- Conferència “Perspectiva de gènere en la inserció laboral”, Jornades La igualtat d’oportunitats en 
el món laboral, IMT, setembre 2005, Lleida.
- Conferència “Condicions de treball i de salut de les dones”, Jornades La igualtat d’oportunitats en 
el món laboral, IMT, octubre 2004, Lleida.
- Conferència “Salut laboral i gènere” dins el curs de lliure elecció “Salut i gènere”, organitzat pel 
SIED, Escola d’Infermeria, UdL, març 2004, Lleida.

  Treballs  d’investigació  sobre  la  temàtica  de  la  dona  (en  dipòsit  al  Centre  d’Estudis  i 
Documentació de les Dones -CEDD- del Seminari Interdisciplinari d’Estudi de les Dones -SIED-
UdL):
- Discriminació sexual i igualtat de tracte. Las accions positives. 1996 (Núm. Reg. 802)
- Les dones, instruments d’una dictadura. 1996 (Núm. Reg. 801)

Lleida, octubre 2012
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