
                                             

Experiència 

professional > Durant els estudis universitaris treballa de cambrer, celador a l’hospital clínic de                        

València, doblador de pel·lis per a Canal 9, repartidor de medicaments d’un laboratori 

farmacèutic, dependent d’una farmàcia al Cabanyal… 

> L’any 1990 aprova concurs-oposició per al cos de professors de batxillerat.  

> Curs 1990-91: Funcionari en pràctiques en l’Institut de Batxillerat Isabel de Villena de 

València. 

> Setembre de 1991: Nomenament com a funcionari de carrera.  

> Curs 1991-92: En espectativa de destinació en l’Institut de Batxillerat Isabel de Villena 

de València. 

> Des de 1992: Destinació definitiva en l’Institut d’Educació Secundària nº 27 

(Misericòrdia) de València. 

> Des de 1994 fins el 1997 membre del Consell Escolar del centre. 

> Curs 1996-97: Cap del Departament d’Activitats Extraescolars del centre. 

> 1997: Cap d’estudis de l’IES nº 27 (Misericòrdia) de València elegit pel Consell Escolar 

com a membre d’una candidatura que resulta guanyadora d’entre les tres presentades. 

> 2001: Reelegit com a cap d’estudis en la mateixa candidatura fins l’any 2005. 

> 2002, 2003 i 2004: Professor de valencià en els cursos de formació lingüístico-tècnica 

per a funcionaris en diverses institucions: Direcció Territorial d’Economia de València, 

Hospital Arnau de Vilanova. 

> 2005: Adscripció, amb destinació definitiva, a l’Institut d’Educació Secundària Rascanya-

Antonio Cañuelo de València. 

> 2005: Nomenat Director del centre pel Director Territorial d’Educació per al període 

2005-2008. 

> 2008: Elegit Director del centre per al periode 2008-2012 en el procés de selecció de 

directors de la convocatòria 2008. 

> 2012: Reelegit Director del centre per al període 2012-2016. 
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MIQUEL 
REAL 

CURRICULUM VITAE 
> Nascut a València un 20 d’octubre de 1966, Llicenciat en Filologia Hispànica per la 
Universitat de València l’any 1989.  
> Durant els estudis universitaris treballa de cambrer, celador a l’hospital clínic de València, 
doblador de pelis per a Canal 9, repartidor de medicaments d’un laboratori farmacèutic, 
dependent d’una farmàcia al Cabanyal i des de 1990 professor d’educació secundària i 
membre de l'equip directiu de diversos instituts. En l’actualitat és director de l’Institut 
d’Educació Secundària Rascanya-Antonio Cañuelo de València. 
> Militant a partits polítics (PC, EUPV, Iniciativa-Compromís) des de 3r de BUP, coordina les 
JCPV, és membre fundador de Joves d’Esquerra Unida i d’Iniciativa del Poble Valencià i 
Compromís. 
> Soci d’UNICEF, Intermón-OXFAM, Amnistia Internacional, SOS Racisme i el Casal de la Pau. 



Estudis, formació, 

congressos i seminaris > Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de València l’any 1989. Posseïdor de        

nombrosos certificats justificatius de participació en molts cursos, congressos i seminaris, 

entre els quals es poden destacar:  

 > II Congrés Internacional de la llengua catalana, València, 1987, (assistent).                                            

 > XIX Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, Santiago de                                            

Compostela, 1989, (assistent). 

 > Cursos de lingüísitica valenciana i la seua didàctica (específic d’ensenyament secundari),                                            

València, 1992, (professor). 

 > Segon simposi del professorat de valencià de l’ensenyament mitjà i de l’educació                                            

secundària obligatòria, Elx, 1993, (assistent). 

 > Seminari sobre l’ensenyament i la normalització lingüística als països de parla catalana,                                            

Palma de Mallorca, 1993, (ponent). 

 > Implicacions didàctiques i organitzatives de l’ensenyament en valencià en secundària,                                            

1996, (assistent). 

 > Curs d’aptitud pedagògica, València, 2002, 2003, 2004, 2005, (professor-tutor)                                            

 > Diploma Universitari del Programa de Enseñanza Abierta Análisis crítico de los medios                                            

de comunicación: la manipulación en la sociedad de la información, expedit per la UNED, 

Madrid, 2004. 

 > Diploma Universitari de nivell bàsic d’anglés expedit per la UNED, Madrid, 2004.                                            

 > I Congrés Lliurex sobre software lliure a la Comunitat Valenciana, València, 2004                                            

(assistent). 

 > Estudis de doctorat sense acabar.                                            

 > Elaboració, en concepte de coautor, de dos llibres de text per a primer i segon d’ESO                                            

per a l’Editorial Edelvives. 

 > Elaboració, en concepte de coautor, de dos llibres de text per a primer i tercer d’ESO                                            

per a l’Editorial Bromera. 

 > Ponent del panell “Tancant el cercle de la diversitat.                                             

 > L’experiència de l’IES Rascanya”, organitzat per la Universitat de València en les II                                            

Trobades d’intercanvi IES-Universitat organitzades per l’Associació de Directors d’IES del 

País Valencià. 2012. 
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Experiència 

política                  Milite en un partit polític, de manera ininterrompuda, des de 3r de BUP. Primer el PCPV,               

després EUPV, vaig ser coordinador general de la JCPV  i membre fundador de Joves 

d’Esquerra Unida. Després vaig participar en la fundació d’IdPV i en la posada en marxa el 

gran projecte de Compromís ocupant diferents càrrecs orgànics tant dins Iniciativa com 

dins la coalició. 

 Sóc soci d’UNICEF, Intermón-OXFAM, Amnistia Internacional, SOS Racisme i el Casal de                                            

la Pau. D’aquest últim em sent molt orgullós: vaig entrar al Casal de la Pau després 

d’haver fet la prestació social substitutòria al centre penitenciari de Picassent durant 13 

mesos. Allí vaig conèixer una realitat d’exclusió social que m’impactà tant que quan vaig 

acabar em vaig “reenganxar” i, a través del Casal de la Pau, durant cinc anys vaig fer 

tasques de voluntariat amb reclusos, tant dins com fora de la presó. Actualment sóc 

simplement soci. 

 També milite en CC.OO. i participe activament en ADIES (Associació de Directors                                            

d’Institut).  

 Sempre he estat en segona fila, sense abandonar mai el compromís ni la militància, però                                            

sense haver tingut mai cap càrrec institucional ni orgànic remunerat. Tota la meua activitat 

(que ha estat molta i molt variada) ha sigut sempre voluntària i des del meu temps lliure. 
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