ÀLEX SASTRE PRIETO - CURRÍCULUM

Dades personals i contacte
Data de naixement: 23-6-1983
Casat, pare de dos fills.
Resident a Granollers.
Correu electrònic: alexsastre@juntspergranollers.cat
Pàgina web: alexsastre.cat
Twitter: @alexsastre83
Facebook: /alexsastre83
Instagram: @alexsastre83
Formació acadèmica
2013-2015 – Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
2007-2008 – Títol del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) a la Universitat de Barcelona (UB)
2001-2008 – Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (UB)
2001 – Títol de Batxillerat a l’Escola Pia de Granollers
1999 – Títol de l’ESO a l’Escola Pia de Granollers
1997 – Títol de graduat escolar a l’Escola Pia de Granollers.
Experiència laboral
2017-actualitat - Assessor polític a la Diputació de Barcelona
2009-2016 – Professor a l’Escola Pia de Caldes de Montbui, impartint assignatures de ciències
experimentals i matemàtiques a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat. Des del
curs 2010 fins el 2016, cap del departament de matemàtiques.
2006-2008 – Tasques administratives i de gerència a la Joventut Nacionalista de Catalunya,
organització política juvenil sense ànim de lucre.
2001-2008 - Classes de reforç a estudiants.
Idiomes
2000 – First Certificate in English (FCE).
2009 – Curs intensiu de Francès (Alliance Française Granollers).
Anglès: Bon nivell oral, escrit i bona comprensió.
Francès: Nivell bàsic.
Català: Nivell de llengua materna
Castellà: Nivell de llengua materna
En general, bona predisposició i interès per aprendre llengües estrangeres.

Currículum polític
Associat al Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) des del 2016.
Militant de CDC des de l’abril de 2004 fins el 2016.
Membre del Comitè Executiu Nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) del 2006
al 2012.
Diversos càrrecs locals i territorials a CDC des de 2006. Conseller Nacional des de 2008.
2011 - actualitat – Regidor i portaveu a l’Ajuntament de Granollers
2015 – Candidat a l’alcaldia de Granollers a les eleccions municipals
2015 - actualitat – Conseller Comarcal d’Ensenyament al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Altres dades d’interès
M’apassiona la muntanya i el mar, tinc el títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo a motor i a
vela. Sóc ornitòleg aficionat. M’agrada córrer i el ciclisme de carretera, i també viatjar i conèixer
món.

