
MARTA HEREDIA
 

 

 

HABILITATS 
PROFESSIONALS

Capacitat resolutiva, creativitat i iniciativa.
 

Alta predisposició per a l'aprenentatge.
 

Flexibilitat i capacitat d'adaptaciió i de 
treball en equio.

 
Empatia i sociabilitat.

DADES DE CONTACTE

+34659899165
marta@pasaportesolidario.com

FORMACIÓ

2017 - actualment: formacions diverses 
en emprenedoria digital.
Grau de Criminologia (manca un curs 
per a finalització).
2007 - Post-grau en Mediació i 
Resolució de Conflictes (Fundació Pere 
Tarrés).
2005 - Diplomada en Educació Social 
(Universitat Autònoma de Barcelona).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Pasaporte Solidario, 2017 - actualment

ASSISTENT VIRTUAL

Responsable de la gestió de diverses àrees i tasques d'altres negocis digitals (xarxes socials, correu electrònic, 
creació de contingut visual i escrit, edició d'imatge i vídeo...).

2018 - actualment

Organització de viatges solidaris en grup a Kènia.
Assessorament i acompanyament a futus voluntaris en la cerca del  projecte de voluntariat que millot s'ajusta 
a les seves necessitats i perfil.
Difusió de contingut i sensibilització respecte el voluntariat internacional i els viatges solidaris.

EMPRENEDORA DIGITAL - EXPERTA EN VOLUNTARIAT

EDUCADORA SOCIAL A JUSTÍCIA JUVENIL

Intervenció educativa amb menors i joves infractors d'entre 16 i 21 anys, tant a ll'nterior del Centre com a 
l'exterior, realitzant sortides lúdiques programades.

Centre Educatiu L'Alzina - Generalitat de Catalunya, 2005 - 2015

DINAMITZADORA INFANTIL I JUVENIL

Dinamizació i intervenció educativa no formal amb grups d'infants d'entre 4 i 10 anys, i dinamització d'espais d'oci 
i educació no formal amb grups d'adolescents d'entre 12 i 16 anys, en centres cívics i espais joves municipals.

Tuti Serveis Pedagògics, 2004 - 2005

 

 

 

 
 
COORDINADORA DE PROJECTE DE COOPERACIÓ 
(VOLUNTARIAT INTERNACIONAL)

Co-coordinadora de projecte d'empoderament social i econòmic de la dona a Kènia. Trebal amb un grup de 70 
dones en risc d'exclusió social (Taller de Comerç Just) i amb els seus fills.
Co-coordinadora del Programa Vacaciones Solidarias, recbent i acompanyant grups de voluntaris.

Afrikable ONGD, 2015 - 2016

 

 

 

 

 
 
EDUCADORA PERMANENT - COORDINADORA DE LLAR

Responsable d'una de les llars de l'Aldea de Sant Feliu de Codines (Barcelona). Referent permanant dels 9 infants 
i adolescents que vivíen a la llar i coordinadora de l'equip educatiu (5 educadors/es). 
Supervisió y coordinació de la intervención educativa, desenvolupament de tasques de gesió, logística i 
planificació, i suport educatiu en l'atenció directa amb els menors.

Aldees Infantils SOS, 2016 - 2017

 

 

QUI SÓC?

Educadora social de formació i vocació 
reinventada com a emprenedora digital.

https://pasaportesolidario.com/
https://pasaportesolidario.com/
https://pasaportesolidario.com/

