Aleix Compte Gamisans
660 718 634 / 938 762 626
aleix.compte@gmail.com
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
_____________________________________________________________________

TSC (Transport Sanitari de Catalunya). 2000-2005
Funcions : Tècnic sanitari d’emergències mèdiques.
- Hospital de Sant Andreu 2005-2011
o Funcions : transport adaptat
- Federació Catalana de Patinatge 2009-2015
o Funcions : Tècnic esportiu i membre del cos d’alt rendiment al CAR.
- GOG I MAGOG 2008-2014
o Funcions : Artista de carrer amb manipulació de xanques, pirotècnia i altres
variants.
- ALUCINARTE, ANIMACIÓN TEATRAL 2016 i actual
o Funcions: Artista de carrer amb estatisme, manipulació d’elements mòbils,
xanques i altres variants.
- Agència de Salut Pública de Catalunya -Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya- Nomenament l’any 2018
o Funcions: Servei públic en les àrees de controls ambientals i alimentaris.
EXPERIÈNCIA EN EL SERVEI I VOLUNTARIAT
____________________________________________________________________
- Voluntari de Creu Roja, des de l'any 1997 fins el 2008. Com a xòfer sanitari
en la conducció de vehicles prioritaris i d'emergència.
- Membre del cos d'ADF's del Bages en tasques de rescat, protecció i
prevenció d'incendis forestals en el transcurs dels anys 1995 al 2002.
-Des del 2015 , membre del cos d’ADF’s a Monistrol de Montserrat
- Secció activa del cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya amb designació al
Parc de Castellfollit del Boix.

FORMACIÓ
_____________________________________________________________________
Formació Reglada
- Grau en Sociologia, branca de les ciències socials l’any 2018
*UOC, en curs
- Tècnic de tercer grau en esports l’any 2009
*Consell Català de l’Esport. Número d'inscripció en el registre professional: 011651
- Llicenciatura en INEFC L’ANY 2007
*Institut Nacional de l’Educació Física de Catalunya
- Llicenciatura en Art Dramàtic l’any 2004
*Institut del Teatre de Barcelona
Formació Complementària
- Títol de Socorrista aquàtic (Creu Roja espanyola).
- Títol de Socorrista en primers auxilis (Creu Roja espanyola).
- Titol d’Entrenador Nacional d’Hoquei Patins (Federació espanyola de patinatge)
- Curs d'auxiliar forestal per a ADF's (REC, Bombers Generalitat)
- Diversos cursos d'ofimàtica avançada.
- Competencies ACTIC nivell 3
Curs de Tècnic en qualitat avançada
- Curs de Control estadístic de processos, de 15 hores.
- Curs de Costos de qualitat, de 15 hores.
- Curs de Planificació avançada de la qualitat, de 15 hores.
- Curs de SIS SIGMA, de 15 hores
- Certificat de responsable de consumidors reconeguts com a Experts en pirotècnia.
RGCRE.
Formació artística en les arts del circ
-

Iniciació i desenvolupament a les arts del circ, en teles, acrobàcia, equilibris i
trapezi a l’associació LaCrica de Manresa.
o Des de l’any 2010 fins l’actualitat
Tècnica en corda llisa a l’Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona.
Formadora: Antonia Ruiz.
o Des de l’any 2014 fins l’actualitat.
Tècnica en trapezi doble a l’Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona.
Formadora: Pilar Serrat.
o Des de l’any 2017 fins l’actualitat.
Diversos intensius en corda llisa amb Antonia Ruiz, Toni Gutiérrez i Marta Erra.
Formació de trapezi doble amb Toni Gutiérrez i Asvin López.

ALTRES DADES D’INTERÈS
_____________________________________________________________________
Idiomes
Català : nivell C1
Castellà : Parlat, llegit i escrit correctament

Altres dades
Permisos de circulació :A + B + C + D + E + BTP (Permisos C+E+D, obtinguts l'any 2004)
Certificat d'aptituds professionals (CAP) renovat el 6 de maig de 2013 per a mercaderies i
passatgers.
Disponibilitat per viatjar.

