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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan 
1

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Claudia Bernecker
Càrrec actual

Directora
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Departament d'Educació

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Carrera universitària per ser professora de llengua anglesa, francesa i espanyola en instituts de  
secundària - Universitat d'Eichstätt (Alemanya) - 2002

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Curs 2006-07: Professora d'anglès a l'EOI Terrassa 
Curs 2007-08: Coordinadora d'informàtica a l'EOI Manresa 
Cursos 2008 - 2022: Cap de departament (adjunta) d'anglès a l'EOI Manresa  
Des de juliol de 2022: Directora de l'EOI Manresa

Informació addicional
Altra informació addicional

Localitat i data

Manresa, 6 de juliol de 2022
Signatura 

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.
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