
CURRICULUM VITAE

DADES PERSONALS:

MONTSERRAT MUNDET I GUILLAMET

C/ Pere IV nº 1, 1er 1ª

17800 OLOT (Girona)

972.26.45.36/676627560

munguimon@hotmail.com

ESTUDIS:

Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.

Diplomada com a monitora d’activitats de lleure infantils i juvenils.

IDIOMES:

Català, castellà, francès i anglès.

OBRES INTERPRETADES 

(a l’Institut del Teatre):

Del 1988 al 1992,

-El mercader de   Venècia  , Hamlet, Romeo i Julieta   de W. 
Shakespeare, dir.: Pere Planella.

-Anatol d’A. Schnitzler, dir.: Jordi Mesalles.

-El despertar de la primavera de F. Wedekind, dir.: Jordi Mesalles.

-Revolta de bruixes de J. M. Benet i Jornet, dir.: Francesc Nel·lo.

-Vint per vint de J. Barbero, dir.: Francesc Nel·lo.

-Amfitrió 38 de J. Giradoux, dir.: Joan Enric Lahosa.

-Molt Novembre de Lluïsa Cunillé, dir.: José Sanchís Sinesterra.

-Ha vingut un inspector de J. B. Priestley, dir.: Jaume Melendres.
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(altres practiques interpretatives):

1986:

-Déu de Woddy Allen, dir.: Pep Mora (El Taller d’Olot).

1987: 

-El criat de dos amos     de Carlo Goldoni, dir.: Pep Mora (El Taller 
d’Olot).

1988:

-Pizzicato, creació col·lectiva, dir.: Pep Mora (El Taller d’Olot).

1992:

-A la glorieta de J. Bowles, dir.: Simone Benmusa al Teatre 
Poliorama.

-Cavalls de mar de J.i Ll. Rodolf Sirera, dir.: Josep Maria Flotats al 
Teatre Poliorama.

1993:

-Un dia de Mercè Rodoreda, dir.: Calixte Bieito al Teatre GREC.

1994:

-Un dia de Mercè Rodoreda, Dir.: Calixte Bieito al Mercat de les 
Flors.

1995:

-Ha vingut un inspector     de J.B. Priestley, dir.: Jaume Melendres al 
Teatre  ARTENBRUT.

-Phédre de J. Racine, dir.: Esteve Polls al Centre Moral de Gràcia.

1996-1998:

-21 històries d’amor de Francesc Pereira, dir.: col·lectiva al Teatre 
Principal d’Olot, a l’Artenbrut, a la Sala Mozart Auditorium de 
Palma de Mallorca i al Teatre Malic de Barcelona.  Intèrprets: 
Pep Mora, Maria Costa i Pau i Montse Mundet.



TV- VIDEO- CURTMETRATGES:

1991:

-Interpreto i doblo el video cinematogràfic, Els peixos argentats a 
la peixera, de Joan Brossa, dir.: Herman Bonnin.

1993:

-Capítols del ,El zoo del zodíac, sèrie de TV3, dir.: Joan Mingell.

1997:

-Curtmetratge MARTA, realitzat pels alumnes de l’escola EMAV.

-Capítol 23 de la sèrie SITGES de TV3.

CURSOS I ACTIVITATS:

1976-1988:

-Ballet clàssic, jazz, gimnàstica rítmica, dansa contemporània, claqué 
i dansa contact.

-Classes de dibuix i pintura a l’Escola De Belles Arts d’Olot.

1990:

-Curs intensiu de Jazz Modern al TIMBAL amb Joan Cassasas.

-Curs de dansa contact amb Jean Marc Colet  dins el Fòrum de 
Teatre d’Olot.

-Dóno clases de gimnàstica rítmica a l’escola Verge del Mar a la 
Barceloneta.

1992:

-Curs d’Interpretació Musical impartit per Hellen Gallagher a 
l’Institut del Teatre.

-Rebo classes de Veu i Cant amb la Margarita Sabartés al Teatre 
Poliorama.

-Participo al Primer Encuentro de Técnicas i Terápias Corporales
a Madrid: Rolfing, Feldenkrais, Ideokinesis, Tai-chi, Siatsu, Tècnica  
Alexander, Curs de Biomecànica i estructuració corporal, Taller de 



columna, Classes d’Stretching,Curs de Reflexologia Podal… organitza:
Asemeda(Associació Española de Medecina de la Dansa).

-Dins el Fòrum de Teatre d’Olot, faig el seminari: L’art de la 
Comèdia on intervenen com a docents: Yves Lebreton, John Melville,
Gardi Butter, Pierre Byland, Bustric i Tortell Poltrona.

1993-1996:

-Treballo com a professora d’Expressió Oral al Col·legi del Teatre 
a Barcelona.

-Sòc la professora de teatre, del Taller de Teatre a Olot on dirigeixo
l’espectacle: El Petit Príncep amb alumnes d’institut.

1993:

-Sòc la professora d’Expressió Oral i Dicció de l’Aula de Teatre a 
Mataró.

-Participo a l’ Stage de :La veu en el drama grec dirigit per 
Theódoro Terzopoulos a Sitges.

1994:

-Participo a l’Stage, a Canet de Mar, a càrrec del balinès Tapa 
Sudana, actor en vàries obres dirigides per Peter Brook.

1995:

-Realitzo el curs de Pedagogia Teatral a càrrec  de Giselle Barret 
dins el Fòrum de Teatre d’Olot.

-Sòc admesa, i faig l’Stage de Pedagogie Dramátique a París a 
l’Ècole Jaques Lecoq.

1998:

-Curs a l’Escola Municipal d’Expressió de Barcelona titulat: A  
través del cos, impartit per Rebeca Simpson de 15 h. de durada.

-Curs a l’Escola Municipal d’Expressió de Barcelona titulat: 
L’Activitat artística. Elements i problemática de la seva 
pràctica. Imparteix Gisèle Barret. Curs de 12 h. de durada.



1999:

-Cursos a l’Escola Municipal d’Expressió de Barcelona titulats: 
Shiatsu: Introducció i conceptes bàsics. A càrrec de  M. Victòria 
Luque Sánchez, de 15 h. de durada. 

- Impostació de la veu, a càrrec de Sergi Riera, de 15 h. de 
duarda.

-Jocs de veu i cos, a càrrec de Claudia Zimmermann , de 15 h. de
durada.

Activitats de formació permanent reconegudes pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

2000:

-Rebo el certificat d’aasistència al curs: Higiene de la veu, 
organitzat per l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés.

-Rebo el certificat d’aasistència al curs: Match d’improvisació, 
organitzat per l’Institut de Formació  de la Fundació Pere 
Tarrés, de 12 h. de durada.

-Rebo el certificat d’assistència a la IV Jornades d’intercanvi 
d’experiències del Professorat de Dramatització-Teatre, 
convocades per CEFIRE(Sagunt).

2001:

-Participo com actriu en l’obra, La fam de Joan Oliver, dir.: Xavier 
Ruscalleda. S’estrena a Olot.

2002:

-Participo com actriu en l’obra, Tot esperat l’esquerrà de Clifort 
Odets, dir.: Xavies Ruscalleda. S’estrena a Olot.

-Participo al Seminari de Plasticoteràpia, a càrrec de Eva Bonet, de
6 h. de durada i organitzat per l’Institut Municipal d’Educació 
d’Olot. 

2003-2005:

-Explico contes al terrat de Can Trinxeria a Olot. Formen part de les
activitats organitzades pel Teatre a l’estiu dins la programació de la 
cua del drac.



2004:

-Realitzo el curs de Narració Oral Escènica, impartit per Armando 
Trejo, de 36h., organitzat pel Laboractori- espai de creació i 
producció- d’Olot. 

-Realitzo el curs a la Fes (Fundació d’Estudis  Superiors) de: 
“Com treballar en equip” impartit per Miquel Pintó, de 17.50 h. de 
durada, en el marc de la quarta edició de Comunica’t.

2005:

-Realitzo el curs de Música i emoció a l’Escola Municipal 
d’Expressió de Barcelona.

-Realitzo el curs de: “Viure amb més intel·ligència emocional” 
impartit per la Marta  Albadalejo, a la Fes (Fundació d’Estudis 
Superiors).

-Faig l’assesorament de l’activitat,”Tècniques d’expressió oral, 
gestual i corporal”. Organitza l’activitat l’ICE de la UDG dins el pla 
de Formació Permanent del Departament d’ Educació de la 
Generalitat de Catalunya. Activitat realitzada al Col·legi  Cor de 
Maria d’Olot. La durada de l’activitat és de 10 h. en total.

2006:

-Realitazo el curs de Cuerpoesía, impartit per Marc Klein a l’Escola
Municipal d’Expressió de Barcelona. La durada del curs és de 15h

-Hi realitzo també el curs de Teatro y educación, impartit per la 
Rosa  Mateu Pena i la durada del curs és de 15 h, també.

-Un altre curs que hi realitzo, és el de Sistemas y centros de 
energía. Movimiento expresivo-correctivo-yoga. La professora 
és la Patrícia Ríos Horne. Té una durada de 15 h.

-L’últim curs que realitzo és el de Experiencias creativas para un 
aprendizaje dinámico. Arte y creatividad en la docencia. 
Imparteix el curs la Fanny Luckert i té una durada de 15h. 

-Sòc la coordinadora del curs: L’Acompanyament a l’actor impartit
per J.E. Lahosa, profesor de l’Institut del Teatre de Barcelona. 
Organitza el curs, el Laboractori d’Olot. Es realitza a l’aula de teatre
de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot.



2008:

-Assisteixo al 1er Curs d’ aproximació al món de la veu celebrat 
al Centre d’Art i Natura de Farrera, amb un total de 25 h. lectives i 
impartit per Mariona Garriga.

-M’és concedit el Certificat de nivel de suficiència de català(C) 
amb la qualificació  Apte, pel secretari de Política Lingüística del 
Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de 
Catalunya, el señor Bernat Joan i Marí.

2009:

-Realitzo els estudis per l’obtenció del Certificat d’Aptitud 
Pedagògica (CAP), amb la nota global de Apte. Ho certifica M. 
Teresa Bardera Garcia , Secretaria de l’Institut de Ciències de 
l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.

-Assisteixo al curs Educació del cos, l’espai i el moviment, de 
30h. de durada, que organitzava la Fes(Fundació d’Estudis 
Superiors)d’Olot, en col·laboració amb l’Esbert Marboleny i la 
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, dins el 
programa ARTIS ESTIU 2009. El curs ha estat reconugut també, com 
a curs de la Xarxa Joan Lluís Vives d’Universitats i, per tant, està 
reconegut amb crèdits de lliure elecció per totes les universitats 
catalanes. També està reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ho certifica Jordi Calabuig i 
Serra,director de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

-Ferran Blavi Izquierdo, com a director de El Teler, Escola 
d’Educació en el Lleure de Ganzaia, Federació d’Entitats 
d’Educació en el LLeure de les Comarques Gironines, certifica 
que he impartit docència en els cursos de formació reglada (Cursos 
de Monitors/es) organitzats per l’Escola EL TELER, Escola d’Educació 
en el LLeure.

-Faig de narradora en l’espectacle, Cándia Memória que s’estrena a 
Olot. La cantant Rocio Romero, acompanyada de músics en directe, 
interpreta cançons de la cantant i compositora olotina Cándida 
Pérez. Jo i en Josep Canals, narrem la seva bibliografia entre cançó i 
cançó.



2000-2010:

-Sòc la professora de teatre de l’aula de teatre de l’Escola 
Municipal d’Expressió d’Olot. Imparteixo classes a nens/es i a 
joves de 4 a 16 anys, repartits en grups d’edats diferents cada dia de 
la semana, en horari extraescolar.

2007-2010:

-Sòc la professora de Ioga i Taichi per a Gent Gran i per a Adults 
a l’Escola Municipal d’Expressió.

-Creo el monogràfic de 4 mesos(de febrer a abril): “Aprèn a fer
massatges”. L’activitat té notable èxit de públic tant en l’horari de 
tarda com en el de nit. Sòc la professora de massatges de l’esmentat 
monogràfic. Les persones que el realitzen, aprenen a donar 
massatges i en reben també. L’imparteixo a l’Escola Municipal 
d’Expressió d’Olot.

ALTRES EXPERIÈNCIES EN EL CAMP LABORAL:

1989-1998:

Treballo com a monitora d’Esplais de la Garrotxa, els dissabtes a la
tarda. Durant els estius, treballo com a monitora d’activitats del 
lleure de l’Estiu Riu que organitza el Departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Olot. He treballat amb nens/es i joves de 4 a 13 anys.

1999-2000:

Sòc la professora de teatre per adults, que organitza el Teatre 
Principal d’Olot.

2000-2010:

Creo i coordino l’activitat “Crea el teu espectacle”,dins la 
programació de l’Estiu Riu. En aquesta activitat, es treballa amb 
nens/es de 6 a 12 anys, les especialitats de teatre i plàstica. Sòc la 
professora de l’especialitat de teatre de l’esmentada activitat.



 


