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OBJECTIUS

aportar la meva experiencia i conei-

xements en el món de les arts escè- 

niques i el foment de la lectura, tre-

ballant amb tots els agents implicats,

per ajudar a crèixer infants i joves do-

tats de bagatge cultural, esperit crític

profunditat humana.

IDIOMES

Castellà

Català (C1)

Anglès 

Francès in
/judithnavarroroyo 

HABILITATS

Disseny d'estratègies a mida

Conversa i joc literari des d'EI

Oralitat, literatura oral, LIJ

Teatre aplicat a l'educació

w
Librotad.com

FORMACIÓ
Universitat Autònoma de Barcelona
Màster "Biblioteca escolar i Promoció de la Lectura"

Recerca sobre la construcció i evolució de les pràc- 

2018-2019

UNED
Postgrau "Animación a la Lectura y herramientas 2.0"

2016-2017

Universitat de Barcelona
Llicenciatura en Dret

1996-2000

complementària

Fundació Romea

amb Patrice Baldwin, Nina, Daniela de Vecchi,

"Les arts escèniques al servei de l'educació"

2019

Escola Internacional de Teatre físic i gestual
de Barcelona, Moveo 

Programa complet i especialització, amb

2012-2015

Marc Escrig i Maria Santallusia, entre altres

Formació en oralitat, narració i literatura oral 

· Musicar poemes, amb Anna Roig

· Poesia i oralitat, amb Estrella Ortiz

2011-avui

· Tècniques de narració oral escènica, amb Rubén 

Martínez Santana i Carolina Rueda, entre altres

Stéphane Lévy, Sophie Kasser, Oscar Valsecchi...

Formació escènica complementària
amb Pere Farran, Lluís Graells, Miquel Gallardo, 

Andrés Corchero, Andreu Martínez, Guy Nader...

· Estudi del simbolisme en els contes tradicionals

(anàlisi i variants), amb Dra Ana Cristina Herreros  

@judith_petitacompanyia

tiques lectores a la llar i el vincle amb la biblioteca

Xarxes i eines de difusió social

Literatura teatral

Consell Català del Llibre infantil i juvenil
Especialització conversa literària, amb Dra Anna Juan 

2020

Créixer i enriquir-me en un entorn on

jn.royo@gmail.com

679 827 166

Barcelona



jn.royo@gmail.com

679 827 166

in /judithnavarroroyo 

w Librotad.com

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Mediadora en Foment de la Lectura, LIJ,
Biblioteca escolar, Competència literaria
Librotad.com             Projecte propi 

2011-avui

Gestió de projecte
Festival Internacional de Narració oral

de Barcelona, Munt de Mots

2013-2017

Departaments Jurídic i Gestió
Generalitat de Catalunya: Adigsa, ARC

2009-2011

Gerent. Projectes jurídics d'àmbit estatal
Formació, assessorament, adequació a normativa
Grup Tecnocasa

2006-2008

anteriorment, àmbit jdic-empresa

Docent d'arts escèniques i eines teatrals
· A centres formatius professionalitzadors, 

com Moveo, Actua! Studio, Complot Escénico...

2015-avui

· Teatre, expressió i oralitat a centres docents,

Xerrades divulgatives i tallers sobre
Foment de la lectura, estratègies i LIJ
Escoles, CRP, AFAs, biblioteques, ateneus...

2015-avui

Operacions de crèdit, préstecs hipotecaris,
auditoria interna blanqueig de capitals 

Citi Bank

2005-2006

Gestió i defensa jurídica. Sinistres automòbil
Arag

2002-2005

Assessoria financera
Caixa d'estalvis i pensions de Barcelona

2001-2002

Redacció continguts jurídics
Trama Grupo editorial

2000

Disseny i conducció classes pràctiques de

Departament de Filosofia del Dret

1997-1998

Facultat de Dret - Universitat de Barcelona UB

@judith_petitacompanyia l'assignatura troncal Teoria del Dret

espais per a joves i centres culturals

llegir

inferir

volar

expressar

reflexionar

reconèixer-se

VOLUNTARIAT 

Participació en projectes diversos

dins de l'àmbit Salesià, entorn al 

qual vaig créixer:

- lleure educatiu: disseny i execu-

ció d'accions, teatre amb infants,

acompanyament en els estudis... 

Projectes posteriors: 

- teatre amb persones amb discapa-

citat psíquica, amb dones d'entorns

desfavorits, dones d'edat avançada...

- narració de contes als hospitals.

VOLUNTARIAT 


