
 
                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 
 
Higienista dental (2012 – Actualitat) 
 

- Clínica Instituts Odontològics 
- Clínica J.Vivancos 

 
          Tasques: 
          Recepcionista de la clínica amb atenció presencial i telefònica, gestió i         
          arxiu de històries clíniques, control de l’agenda, realització de                   
          pressupostos, gestió de finançiació, control de material... 
          Assistència a l’odontòleg tant generalista com especialista. Pedriatria,     
          ortodòncia, cirurgies.. 
          Realització d’higienes bucodentals, instruccions d’higiene oral, promoció   
          de la salut, presa d’impressions, buidat, mides de silicona, mides sobre     
          implants, proves de pròtesis removibles i sobre implants... 
 
Tècnic pròtesi dental (2011 –2012/ 2017 - 2019) 
 

- Laboratori Sunday Dental 
- Clínica Implant Dental 
- Laboratori Bcn Dental 

 
          Tasques: Preparació de models, tot el referent a la zona de guix, fèrules   
          descàrrega,contencions,correctives,provisionals,compostures, pròtesis     
          de resina, tot el referent amb removible, ceràmica.  
          Control de Cad Cam per pròtesis fixa. 
           
 
Administrativa/ atenció al públic 
 

- Administrativa despatx d’acció social i ciutadania. Gencat. (març 2009 – 
octubre 2010)  
Tasques: Gestió administrativa de la documentació de la tramitació de la 
prestació RMI. Arxiu documentació, atenció personal i telefònica als 
usuaris, gestió i derivació de la documentació i expedients, coordinar 
amb els serveis d’assistència primària, etc. 
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- Dependenta Sabateria Ismar (setembre 2008 – març 2009). 
- Promotora Club Cortefiel (desembre 2005 – març 2006), Tramvia (agost 

2008) i Nestlé (octubre 2011). 
- Pizza Movil (maig 2008 – agost 2008) i Telepizza (octubre 2006 – 

novembre 2007). 
 
 
 
 
FORMACIÓ ACADÈMICA: 
 
          Batxillerat, 2005- 2008, Monlau 
          Curs d’informàtica, d’excel i word, centre Monlau. 
          CFGS Tècnic de pròtesis dental, 2010-2012, INS Salvador Seguí  
          CFGS Higiene bucodental, 2012-2013, INS Salvador Seguí (matí/un      
          any) 
          Títol d’operador i instal�lador en radiodiagnòstic dental, Institut Bonanova. 
          Títol d’especialista en blanquejament dental, Clínica Mayo. 
  
 CASTELLÀ: llengua pròpia (parlat, traduït i llegit) 
 CATALÀ: nivell C (parlat, traduït i llegit) 

ANGLÈS: elemental 
 
Microsoft Office (excel, word, power point, outlook, explorer...) 
Específics de la Gencat (AS/400, Pica, AOC, Cadastre...) 
 
 
Altres dades d’interès: Carnet de conduir tipus B i A2. Vehicle propi.  
Carnet manipuladora d’aliments. 

 


