JORDI MAYMÓ I PUIG
GUIA DE MUNTANYA / PROFESSOR D’ESQUÍ

DNI:
Data de naixement:
Lloc de naixement:

38842597-J
07 d’Agost de 1976
Molins de Rei

Adreça:

c/ Castell de Sant Pere 6B Bx2
17534 - RIBES DE FRESER

Mòbil:
E-mail:

637 878 049
maymo@oxineu.com

Carnets de conduir:
Idiomes:
Informàtica:

A, B i PEMP (Plataformes elevadores mòbils).
Català (nivell C), Castellà i Anglès.
Windows, Office, AutoCad, Photoshop, Presto i WoldPress (gestió web).

TITULACIONS
2016

Curs Habilitació STA1. http://acnacat.weebly.com/
ACNA. Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus.
Els professors habilitats per STA1 poden realitzar, a part del mateix curs, les
següents activitats: xerrades, jornada introductòria "Alerta, entres en terreny
d'allaus!", jornada de formació continuada STA1, jornades per a nens i Curs
d'Allaus per a Guies (CAG)-nivell 1.
Tècnic Esportiu en Esquí Alpí. www.institutpobladesegur.net
IES La Pobla de Segur.

2015

Tècnic Esportiu en Alta Muntanya. www.institutpobladesegur.net
IES La Pobla de Segur.
Certificat d’Aptitud Pedagògica.
Departament d’Ensenyament. IES Abat Oliba. Ripoll.

2012

Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya. www.iesabatoliba.cat
IES Abat Oliba. Ripoll.
Acreditació UIMLA. www.uimla.org

2009

Postgrau Construction Management. CAATEEB. 80 hores. www.apabcn.cat
Treballs verticals Nivell Of-Bàsic. ANETVA. 50hores. www.anetva.org

2006

Arquitectura Tècnica. www.elisava.net
UPF - Elisava. Barcelona.
TFE. Façana Verda [Filtre vegetal].
Arquitectura amb qualitat mediambiental.
Geotècnica i càlcul de fonaments.
Director tècnic d’obres.

2000

Graduat Superior en Disseny. www.elisava.net
Elisava ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY. Barcelona.

EXPERIÈNCIA LABORAL
Febrer’12 – Actualitat

FEEC - IES Abat Oliba de Ripoll. www.insabatoliba.cat
Professor de Tècnics Esportius en Mitja Muntanya.
En l’actualitat, professor titular en l’assignatura de Formació Tècnica tant en
el Certificat d’Excursionisme com en la titulació de Tècnic/a.

Gener’12 – Actualitat

CEC. Centre Excursionista de Catalunya. www.cec.cat
Participació en diversos cursos de formació en activitats d’alpinisme i mitja
muntanya com a tècnic i/o director dels mateixos.

Maig’11 – Actualitat

OXINEU guies de muntanya, s.l. www.oxineu.com
Membre fundador juntament amb Marc Umbert i Oriol Mestre.
Programació, gestió, comercialització i execució d’activitats de muntanya,
guiatges, cursos i estades.
Encarregat de la imatge corporativa, disseny de logotips, cartells, roba i
creació de la pàgina web.
Actualment amb una plantilla durant la temporada d’hivern de 18 persones.

Desembre’10 – Abril’11

ESCOLA D’ESQUÍ VALL DE NÚRIA, s.l. Querlabs.
Monitor d’esquí fent classes particulars i grups escolars de totes les edats,
durant tota la setmana.

Juliol’10 – Setembre’10

ELS ISARDS. Alberg Supermolina. La Molina. www.alberglamolina.com
Monitor en activitats per a grups infantils i adolescents: orientació, tir amb
arc, bosc vertical, excursions, escalada, visites a coves, piscina, btt, canoa,
hípica, entre d’altres.

Desembre’09 – Abril’10

TRAÇA. Ski i esports de muntanya. La Molina. www.esquimuntanya.com
Inicialment vaig entrar a l’empresa per treballar de monitor d’esquí, classes
particulars, grups escolars i grup infantil de 3 a 5 anys tots els caps de
setmana; durant la temporada vaig assumir feines de coordinador de grups i
de monitor d’activitats de muntanya.
Tallers de cartografia i orientació, i seguretat, supervivència i bivac.
Excursions amb raquetes de neu, activitats d’escalada i visites a coves.

Març’09 – Agost’09

INACCÉS. Geotècnia vertical, s.l. Argentona. www.inacces.com
Desenvolupant feines de cap d’obra.
En aquest període de temps vaig realitzar tasques de planificació i coordinació
de treballs, materials i personal; control de producció i resolució de problemes
en l’obra.
Associació a ANETVA com a Tècnic de Treballs Verticals.

Octubre’06 - Gener’09

MARIMON.CASAS. Arquitectes. Mataró. www.marimoncasas.com
En qualitat de tècnic en projectes i obres.
Col·laboració en la redacció d’avantprojectes, projectes bàsics, executius i
estudis de detall amb el corresponent seguiment d’obra a nivell de direcció
facultativa; principalment de naus industrials, urbanització i enjardinament en
grans promocions residencials.
Durant el temps que vaig treballar en aquest estudi també vaig redactar
estudis de seguretat i salut, renderitzacions de façanes, petites volumetries i
treballs en maquetes.

