GEMMA CLAPAROLS MARLI

FORMACIÓ ACADÈMICA
2013 - 17

Grau en Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona.

2009 - 13

Grau en Ciència i Salut Animal, Universitat de Lleida.

DADESPERSONALS
Data de naixement: 27/01/1990
Domicili: Girona - Barcelona

FORMACIÓ CONTINUA
2017

Jornada tècnica. Aplicacions pràctiques de la recerca en el
vaquí de llet i perspectives de l’EVAM – IRTA. (4 hores)
(Monells, Girona).

2017

Jornada tècnica. Malalties exòtiques en remugants CreSA/IRTA. (5 hores) (Bellaterra, Barcelona).

2016

Jornades AVAFES en Clínica de Fures a càrrec del veterinari
especialitzat Israel Iglesias (14hores) (Universitat Autònoma
de Barcelona).

2015

Master Class “One Health-Joning efforts for a healthier
word” (7 hores) (10é CVBD World Forum, Bayer,
Barcelona).

2012

First International Symposium, Reproduction in Dairy
Cattle 2012 (10 hores) (Universitat de Lleida).

2011

X Jornada tècnica sobre l’oví i el cabrum (5 hores)
(Monestir de les Avellanes - Os de Balaguer, Lleida).

Telèfon:626735677
e-mail: gemma.clapa@hotmail.com
www.linkedin.com/in/gemmacl

HABILITATS PERSONALS
Responsable i amb gran motivació
Ganes de seguir formant-me
Capacitat de treball en equip
Ordenada i pacient

IDIOMES
Català: nivell C (natiu)
Castellà: nivell C (natiu)
Anglès: nivell B2.1 (acreditat per
l’Universitat de Lleida)

EXPERIÈNCIA LABORAL
2016

Clínica veterinària VETS GIRONA: Pràctiques durant 2
mesos. Funcions: participació en visites, hospitalització i
seguiment dels animals i participació en cirurgies (Girona).

2013

Explotació de vacú lleter GRANJA ALLUÉ amb col·laboració
amb l’IRTA: Pràctiques durant 6 mesos per l’elaboració del
meu Projecte Final de Grau “Comparació dels efectes en la
flora intestinal en vedelles de reposició alimentades amb
llet de mare o lactoremplaçant”. Funcions: extraccions i
processat de mostres de sang de vedelles, control del
rendiment de vedelles i de malalties aparegudes durant les
practiques (Sucs, Lleida - Universitat de Lleida).

2012

Explotació lletera MAS PARNAU: Pràctiques durant 3
mesos, col·laborant amb el funcionament i maneig de la
granja i amb els controls reproductius de les vaques
(Fonolleres, Girona).

CONEIXEMENTS DIGITALS
Microsoft Office
Xarxes socials

ALTRES DADES D'INTERÈS
Carnet de conduir B1
Cotxe propi
Disponibilitat total

