MARIONA SAGUÉS MARTÍN
“L’èxit consisteix en confiar en tu mateix, no
dependre de ningú i tenir en ment que no hi ha
res impossible”

633661792 – 930086247
msaguesmartin00@gmail.com
20 d’abril del 2000, Sant Fruitós de Bages
C// Sant Iscle, nº11 – 08272 Sant Fruitós de Bages,
Barcelona

Formació acadèmica
2018-2019 Grau de Medicina, Universitat de Barcelona, Campus Clínic
2016-2018 Batxibac científic. INS Gerbert d’Aurillac, Sant Fruitós
de Bages, Barcelona.
2012-2016 ESO INS Gerbert d’Aurillac, Sant Fruitós de Bages, Barcelona

Experiència acadèmica
Març 2015 Intercanvi cultural amb el Lycée Fulbert, Chartres, França
Març 2016 Intercanvi cultural amb Mid-Østerdal high school, Koppang, Noruega
Abril 2017 Intercanvi cultural amb Lycée Jean Giraudoux, Chateauroux, França

Setembre 2018 Intercanvi cultural amb Lycée Jules Ferry, Versailles, França
Agost 2017 Participació Campus Científicos de Verano 2017, Càdiz

Experiència professional
2016 Voluntariat a la residència Julio Payàs, fundació Ampans
2017 Estada a l’empresa a la facultat de filologia de la llengua francesa a la UAB
2016-2018 Reforç escolar a nens i nenes de primària (matemàtiques)
Agost 2017 Voluntariat de restauració de carruatges, Taradell (Camps de Treball
2017)

Activitats culturals
Membre de l’entitat cultural santfruitosenca “Som Riu d’Or”
Membre del grup de teatre Jueus de l’Aixada
2010-2011 Primera dama d’honor de l’escola Monsenyor Gibert, Sant Fruitós de
Bages
2015-2016 Primera dama d’honor de l’entitat Casal Cultural Dansaires Manresans
Participació en les Caramelles de Viladordis

Activitats de lleure
Actualment el poc temps lliure del qual disposo l’inverteixo en la lectura o el cinema.
Sóc una aficionada a les sèries més convencionals de Netflix i a les típiques
novel·les comercials o totes aquelles escrites per Carlos Ruiz Zafón. Des de ben
petita m’han agradat el dibuix i la pintura, cosa que em va portar a rebre’n classes
al meu poble. Avui dia continuo dibuixant però molt menys freqüentment. Una de les
altres passions que tinc és la dansa. Amb quasi set anys vaig posar-me en contacte
per primera vegada amb un esbart, i fins el dia d’avui continuo ballant, actualment a
l’esbart Som Riu d’Or de Sant Fruitós. Relacionat amb la dansa, en segon pla, formo
part d’un grup de teatre on practiquem aquest de manera totalment “amateur”. Pel
que fa a l’esport, m’agrada practicar la natació i el voleibol. Per finalitzar, mencionar
que m’interessa el medi ambient, l’animalisme i la ciència.

Llengües
Català Natiu
Castellà Natiu
Anglès B1
Francès B2

