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Formació:

1. PIANO – Harmonia y composició

Títol Superior de Música pel Conservatori Superior de Música del Liceu, 
especialitat de Piano (2001) amb el professor Cecilio Tieles.
Títol de grau Mig d’Harmonia y Solfeig  pel Conservatori Superior de 
Música del Liceu.
Master Classes rebudes en diferents àrees interpretatives i  pedagògiques 
per  J. Banowetz, Ludovica Mosca  i professors del conservatori superior 
Reina Sofia de Madrid.

2. Enginyeria Industrial 

Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya  (2002). 
Diploma d’estudis  avançats  en Enginyeria Electrònica per  la Universitat 
Politècnica de Catalunya  (2005).

Experiència:

Pedagògica

 Professora de piano y música de càmara de l’acadèmia Artmúsic des de 
l’any 2003.
 Tallers de música i circ per la companyia de circ KABAM. 

Intèrpret

 Concerts com a solista en el Conservatori del Liceu, la ONCE, actes del 
dia de la música y festes especials en acadèmies i centres cívics.
 Concerts de càmara a duo dos pianos – 4 mans, i Violoncel- piano.
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Teatre- circ

 Pianista de la companyia Som-n’hi de teatre musical (2000- 2002) amb 
l’espectacle  Tu  ho  ets  tot.  Actuacions  en  la  Sala  l’Espai  y  el  Teatre 
Principal de Palma de Mallorca.
 Direcció musical, pianista i compositora del Grup de Teatre de l’Escola 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona  des de l’any 1998.
 Pianista en l’espectacle infantil Sol Fa Sirc amb la companyia de circ El 
Comodí.
 Pianista en l’obra Retazos representada en el teatre Malic l’any 1999.
 Direcció musical de la obra “Tres quarts d’Espera” de la companyia 
KABAM.

Altres…

 Tècnica de so i llums en el Grup de Teatre de l’Escola d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona  (1998-2001).
 Tècnica de llums en els espectacles Gazzz… y Tres Quarts d’Espera de 
la companyia de circ KABAM.
 3 anys de claqué amb la professora Cristina Méndez de la Camut Band.
 Viatges…. llibres….energia solar….


