Raquel Molina Angulo
Categoria: Associat
Departament: Didàctiques específiques.
Àrea coneixement: Didàctica de la Llengua i la
Literatura.

Dades de contacte
Despatx: 1,16
Telèfon: 973706523
Correu electrònic: raquel.molina.angulo@didesp.udl.cat
Formació acadèmica
2008-2014 Llicenciada en Filologia Catalana. Universitat de Lleida.
2008-2012 Llicenciada en Filologia Hispànica. Universitat de Lleida.
2012-2013 Màster Oficial en Llengua Espanyola i Literatures Hispàniques. Universitat de
Barcelona.
2012 Títol de Monitora d’activitats d’oci infantil i juvenil. Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar Social i Família. Direcció General de Joventut. (inscrit en el
llibre registre corresponent, número 100566).
Experiència professional
2014-2015 Auxiliar de conversa d’espanyol al Regne Unit. Alumnes d’entre 11 i 16 anys.
Plaça obtinguda a través de la convocatòria organitzada pel Ministerio de Eduación,
Cultura y Deporte i el British Council. Skinners’ Academy (centre d’eduació secundària a
Londres).
2014-2015 Becària del projecte «Escoles i territoris rurals: Innovació, sostenibilitat i
desenvolupament territorial».
2014 Beca AGAUR per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.
2011 Traducció del català al castellà del llibre: Mayoral, D. et al (2011): El ágora
compartida. Democracia y asociacionismo de inmigrantes. Lleida, Editorial Milenio. ISBN:
978-84-9743-442-3.

2011 Col·laboració en l’equip editorial dels llibres:
-In principio de Dora Garreta Vallabriga et al., cap d’edició: Julián Acebrón Ruiz, col·lecció:
Obrador de Botel, editorial París, Lleida, 2011. ISBN: 978-84-935936-0-5.
-Menudencias de Cosme Viladegut et al., cap d’edició: Julián Acebrón Ruiz, col·lecció
Obrador de Botel, editorial París, Lleida, 2011. Depòsit legal: L-746-2011.
2009-2010 Beca de col·laboració específica dins el projecte d’Estudis Propis i Formació
contínua de l’Institut de Ciències de l’Educació i Centre de Formació Contínua (ICE-CFC).
Línies d'investigació
-Teatre infantil i juvenil.
-Literatura infantil i juvenil i la seva didàctica
-Literatura de gènere.
Publicacions recents
2015 Publicació a Lletra de Dona de la ressenya del llibre El eterno femenino de Rosario
Castellanos. Lletra de Dona és un projecte del “Centre Dona i Literatura” de la Universitat
de Barcelona. Enllaç: http://www.ub.edu/cdona/lletradedona/el-eterno-femenino.
2014 Publicació de tres poemes («Versos amfibis») i un relat («Embajadas y ciudades»)
al número 14 de la revista literària Preferiría no hacerlo.
2013 Publicació de dos relats curts («Titanes» i «Naufragio») al número 13 de la revista
literària Preferiría no hacerlo a través de la convocatòria de relats curts.
Participació en col·loquis, congressos i seminaris
Intervenció com a ponent a «Semiosferas. Congreso Internacional sobre cine,
literatura, música y artes escéncias. “Palabra, imagen y escrituras: la
intermedialidad en los siglos XX y XXI”» amb la comunicació titulada
«Representaciones autoficcionales y aspectos semióticos en Flor de Otoño» celebrat a la
Universitat d’Alcalá d’Henares el 29-30 de setembre i l’1-2 d’octubre de 2015.
Intervenció com a ponent al «5th International Medieval Meeting Lleida» amb la
comunicació titulada «Metaescritura y teatralidad en Urraca (1982) de Lourdes Ortiz»
celebrat a la Universitat de Lleida el 25 i 26 de juny de 2015.
Intervenció com a ponent en el col·loqui internacional «Gènere i sexualitat a les
lletres hispàniques (1970-2000)» amb la comunicació titulada «Eternos femeninos...: de
Rosario Castellanos a Sor Juana Inés de la Cruz» celebrat a la Universitat de Lleida el 6 i
7 de març de 2014.

