
CURRICULUM VITAE

DADES PERSONALS:

Cognoms i Nom: Hernández i López, Eva
DNI: 25.414.941 X
Data de naixement: 25 novembre 1971
Lloc: València

FORMACIÓ ACADÈMICA:

Llicenciada en Geografia i Historia per la Universitat de València (1997)

Curs d’Adaptació Pedagògica (1998)

Títol Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià en el Grau Mitjà
(1998)

Master d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats. Impartit per la Universitat de
València/ADEIT (Octubre 2005-mayo 2006)

Especialista  en  Gènere  i  Polítiques  d’igualtat  entre  Homes  i  Dones.
Impartit per l’Institut de Dret Públic de la Universitat Rey Juan Carlos
Madrid (Octubre 2008-juny 2008)

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA:

20 gener 1997: Seminari Internacional “Migracions Mediterrànies a les
Amèriques”, organitzat pel Departament de Historia Contemporània de
la Universitat de València

Gener  i  febrer  1997:  Seminari  “Xile  1930-1990:  de  la  progressió
democràtica  a  la  transició  política  dels  noranta”,  organitzat  pel
Departament de Historia Contemporània de la Universitat de València

7-16  maig  1997:  Curs  “El  nostre  mon  es  un  projecte  solidari”,
organitzat  per  la  Fundació  Bancaixa  i  la  Universitat  als  Pobles
(Universitat de València)

20-22 novembre 1997: Primer Congres de “Historia del Temps Present
(teoria  i  metodologia)”,  organitzat  per  l’Institut  de  Ciències  de  la
Educació i el Seminari de Historia del Temps Present de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat de Extremadura
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11-21  maig  1998:  Curs  “Educació  al  desenvolupament  i  cooperació
internacional”, organitzat per la Fundació Bancaixa i la Universitat als
Pobles (Universitat de València)

21-23 maig 1998: Curs “Dones, regulació de conflictes socials i cultura
de  la  pau”,  organitzat  per  l’Associació  Espanyola  de  Investigació
Històrica de les Dones (AEIHM), la Universitat de València i l’Institut de
la Dona

20-26 juliol 1998: Seminari “Intercanvi d’experiències en educació per
al desenvolupament”, organitzat pel Consell de la Joventut d’Espanya

21-22 novembre 1998: “Jornades sobre Fracàs Escolar”, organitzades
pel Consell de la Joventut d’Espanya

10-12  octubre  1999:  Seminari  “La  participació  social  a  debat”,
organitzat per la Secretaria de Joventut de CCOO PV en el marc de la III
Escola de Formació

12-15 octubre 2000: Seminari “Els joves necessaris a l’empresa i a la
societat”, organitzat per la Secretaria de Joventut de CCOO PV en el
marc de la IV Escola de Formació

2  i  3  novembre  2000:  Seminari  “La  formació  de  quadres  sindicals”,
organitzat per CCOO PV en el marc de la V Escola de Formació

22 març 2001: Jornades “Estudi sobre la evolució de la utilització dels
contractes  en les  empreses  de  treball  temporal,  la  seua incidència  i
itineraris formatius”, organitzat per la Fundació Formació i Ocupació
Miguel Escalera (FOREM)

12-14  juliol  2001:Seminari  “Negociació  Col·lectiva”,  organitzat  per
CCOO PV en el marc de la VI Escola de Formació 

29  setembre–4  octubre  2001:  Seminari  “Els  espais  de  participació
sindical dels joves”, organitzat per la Secretaria de Joventut de CCOO
en el marc de la XV Escola de Formació estatal

12-14 octubre 2001:Seminari “La Immigració i els joves”, organitzat per
la Secretaria de Joventut de CCOO PV en el marc de la V Escola de
Formació

6 i 7 novembre 2001: “II Congrés d’Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers
d’Ocupació”, organitzat per el Servei Valencià d’Ocupació (SERVOF)

12-14 juliol 2002: Seminari “La participació dels joves a l’empresa i al
sindicat”, organitzat per la Secretaria de Joventut de CCOO PV en el
marc de la I Trobada de Joves delegats de CCOO PV
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17-21  octubre  2002:  Seminari  “Negociació  col·lectiva  i  eleccions
sindicals entre els joves”. organitzat per la Secretaria de Joventut de
CCOO en el marc de la XVI Escola de Formació estatal

8  maig  2003:  Jornada  “Inserció  laboral  dels  joves:  1996-2002”,
organitzat per l’Institut Valencià de Investigacions Econòmiques i per
Bancaixa

14-16 maig 2003: Curs “Tècniques de comunicació”, organitzat per la
Fundació Formación y Empleo (FOREM)

27-29 juny 2003: Seminari “Negociació col·lectiva i joves”, organitzat per
la Secretaria de Joventut de CCOO PV en el marc de la II Trobada de
Joves delegats de CCOO PV

10-12 setembre 2003: Seminari “El reconeixement de les competències i
qualificacions professionals en la negociació col·lectiva” organitzat per
CCOO PV en el marc de la VIII Escola de Formació

16-21 setembre 2003: Seminari “Salut Laboral i subcontractació dels
joves”, organitzat per la Secretaria de Joventut de CCOO en el marc de
la XVII Escola de Formació estatal

9-12  octubre  2003:  Seminari  “CCOO:  passat,  present  i  futur”,
organitzat per la Secretaria de Joventut de CCOO PV en el marc de la VI
Escola de Formació

8-10  setembre  2004:  Seminari  “Nous  reptes  per  a  la  representació
sindical”  organitzat  per  CCOO  PV  en  el  marc  de  la  IX  Escola  de
Formació

8-10 juny 2005: Seminari “Els serveis socials en el marc del benestar
social i la llei d’atenció a la dependència”, organitzat per CCOO PV en el
marc de la X Escola de Formació

14-16 febrer 2005: Jornades “Cap a la Constitució Europea”, organitzat
per la Biblioteca Valenciana

Febrer-Maig  2007:  Curs  d’Agent  d’Igualtat.  Impartit  per  la  Fundació
FOREM “Miguel Escalera” en el marc del Pla Intersectorial de Formació
Continua 2006/2007. 78 hores

24 maig 2007: Jornada d’Estudi sobre “Aspectos prácticos de la Ley de
Igualdad”.  Organitzat  per  la  Facultat  de  Dret  de  la  Universitat  de
Valencia
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12-14 setembre 2007:  Seminari  “La Confederalitat  com estratègia  de
desenvolupament sindical al País Valencià”, organitzat per CCOO PV en
el marc de la XII Escola de Formació

Setembre- desembre 2008: Curs de Gènere i Polítiques d’Igualtat entre
Homes i Dones I, impartit des de la Fundació Estatal de Formació per a
l’ocupació.

Gener – juliol 2009: Curs d’especialista en gènere i polítiques d’igualtat,
impartit des de la Fundació Estatal de Formació per a l’ocupació.

16 Juny 2010:  Jornada d’Empreses d’Inserció “Les clàusules socials,
una  resposta  a  la  desocupació”.  Organitzades  per  l’Associació
Valenciana  d’Empreses  d’Inserció  (AVEI),  amb  la  col·laboració  del
Servef.

2  i  3  juny  de  2011: Trobada  d’Intervenció  i  polítiques  socials  sobre
protecció  a  la  dependència  i  Lleis  de  Serveis  Socials  del  segle  XXI.
Impartides pel Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO)

Maig de 2013: Curs de Formació Bàsica en matèria de Seguretat Social,
impartit des de la Fundació Estatal de Formació per a l’ocupació.

Juny  2013:  Curs  avançat  de  Seguretat  Social,  impartit  des  de  la
Fundació Estatal de Formació per a l’ocupació

Novembre i desembre de 2014: Curs de ferramentes col·laboratives per
a la divulgació de continguts laborals, impartit per la fundació FOREM
PV.

Novembre  2014:  Ponent  al  curs  de  formació  per  a  cuidadors  no
professionals  organitzat  per  Servei  Municipal  d’Atenció  a  la
Dependència (SMAD) de Casinos i Bugarra

Maig 2015: I Jornada Internacional sobre el futur dels serveis socials en
el context de canvi, organitzada per la Facultat de Ciències Socials de la
Universitat de València.

Desembre 2015: curs sobre Diversitat sexual organitzat per la fundació
FOREM PV.

EXPERIENCIA LABORAL I DOCENT EN MATERIA D’OCUPACIÓ 

1999: Intervencions en Centres d’Estudis i Escoles Taller i Cases d’Ofici
en la Campanya “Una Oportunitat per a l’Ocupació”, organitzada per la
Secretaria  de  Joventut  de  Comissions  Obreres  del  País  Valencià  (SJ
CCOO PV) 
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13 i 14 març 1999: Ponent en les “Jornades sobre Ocupació i Formació
dels Joves”, organitzades per la SJ CCOO PV

24 abril 1999: Ponent de les “Jornades sobre Ocupació i Repartiment
del Temps de Treball”,  organitzades pel  Consell  de la Joventut de la
Comunitat Valenciana realitzades en València 

9 i 10 juliol 1999: Ponent al “Curs de Delegats i Delegades Joves de
Escoles Taller i Cases d’Ofici”, organitzades per la SJ CCOO PV

18 i 19 setembre 1999: Ponent al “Curs sobre Salut Laboral i realitat
Sociolaboral dels Joves”, organitzades per la SJ CCOO PV

13  novembre  1999:  Ponent  de  les  “Jornades  sobre  Formació
Professional”, organitzades pel Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana 

2000: Intervencions en Centres d’Estudis i Escoles Taller i Cases d’Ofici
en la Campanya de salut  laboral  “El  treball  no es un joc.  No volem
etiquetes”, organitzada por la SJ CCOO PV 

2000: Campanya de dinamització de les eleccions sindicals en Escoles
Taller i Cases d’Ofici mitjançant intervencions en els propis centres de
la SJ CCOO PV

2000: Campanya d’atenció informativa a joves d’Empreses de Treball
Temporal  amb  la  guia  “Empreses  de  treball  temporal.  Guia  de
intervenció sindical” de CCOO PV

2000:  Participant  en  la  elaboració  del  Pla  Jove  de  la  Generalitat
Valenciana

27  setembre  –  1  octubre  2000:  Ponent  del  “Curs  sobre  Orientació
Laboral” en la escola de Formació del Consell de la Joventut Comunitat
Valenciana (CJCV)

27 setembre – 1 octubre 2000:  Ponent del  “Curs sobre Prevenció de
Riscos en Activitats d’Oci i Temps Lliure” en la escola de Formació del
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

9-12  octubre  2000:  Ponent  en  el  “Curs  sobre  l’Acció  Sindical  i  els
Joves”, en el marc de la IV Trobada de la SJ CCOO PV

12  desembre  2000:  Ponent  en  les  Jornades  sobre  “Solucions  per  a
l’ocupació”, organitzades per la Federació de Serveis Públics de la Unió
General de Treballadors (UGT) en Lliria
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2001: Intervencions en Centres d’Estudis i Escoles Taller i Cases d’Ofici
en la Campanya de salut laboral  “El treball  no es un joc.  No volem
etiquetes”, organitzada por la SJ CCOO PV

2001: Campanya de dinamització de les eleccions sindicals en Escoles
Taller i Cases d’Ofici mitjançant intervencions en els propis centres de
la SJ CCOO PV

2001: Campanya d’atenció informativa a joves d’Empreses de Treball
Temporal  amb  la  guia  “Empreses  de  treball  temporal.  Guia  de
intervenció sindical” de CCOO PV

2001: Coordinadora de la campanya de Salut Laboral del Consell de la
Joventut de la Comunitat Valenciana

17-21 setembre 2001: Docent en el curso “Participació i Representació
al món laboral” desenvolupat en el marc de La Nau dels Estudiants,
organitzat pel Vicerectorat d’Estudiants i el Centre d’Assessorament i
Dinamització dels Estudiants (CADE) de la Universitat de València

22 octubre  2001:  Ponent  en les  “Jornades  sobre  Voluntariat,  Tercer
Sector  i  Ocupació”,  organitzades  pel  Consell  de  la  Joventut  de  la
Comunitat Valenciana 

13  novembre  2001:  Ponent  en  les  “Jornades  sobre  Nous  Jaciments
d’Ocupació i Tercer Sector”, organitzades pel Consell de la Joventut de
la Comunitat Valenciana 

2002: Intervencions en Centres d’Estudis i Escoles Taller i Cases d’Ofici
en la campanya “Trenca amb la Precarietat. Denunciem el frau en la
contractació”, organitzada per la SJ CCOO PV 

16-20 setembre 2002: Docent en el curso “Participació i Representació
al món laboral” desenvolupat en el marc de La Nau dels Estudiants,
organitzat pel Vicerectorat d’Estudiants i el Centre d’Assessorament i
Dinamització dels Estudiants (CADE) de la Universitat de València

2003: Intervencions en Centres d’Estudis i Escoles Taller i Cases d’Ofici
en la campanya “Trenca amb la Precarietat. Denunciem el frau en la
contractació”, organitzada per la SJ CCOO PV 
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EXPERIÈNCIA  LABORAL  I  DOCENT  EN  MATERIA  D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS:

6-10 juliol 1998: Ponent a la XX Conferencia de la Mediterrània amb la
ponència “Dones, política i societat en el  sud llatinoamericà. Brasil  i
Xile, un estudi comparatiu entre la dècada dels 60 i els 90”, organitzat
pel Dowling College de New York

Setembre 1999-Gener 2000: Docent del Curs Bàsic de Promoció de la
Igualtat d’Oportunitats, dirigit a Tècnics de l’Administració Local com a
part  del  Projecte  Puente-Now,  desenvolupant  els  mòduls  següents:
Historia del  moviment de les dones”,  “Normes en matèria d’igualtat”,
“Desigualtats de gènere: anàlisis del mercat de treball”, “Plans d’igualtat
d’oportunitats”,  “Les  accions  positives  i  taller  de  propostes  d’accions
positives a l’administració local.

Setembre 1999-Gener 2000: Docent del mòdul “L’enfocament de gènere
en  les  polítiques  públiques”  en  el  Curs  d’Agents  d’Igualtat
d’Oportunitats impartit en el marc del projecte Puente-Now

Setembre 1999-Gener 2000: Docent del mòdul “A voltes amb el nostre
mon”  dirigit  a  dones  entre  25  i  40  anys  amb  problemes  d’inserció
sociolaboral, en el marc del projecte Puente-Now

Setembre  1999-Gener  2000:  Docent  del  Curs  “Memòries  i
Desmemòries”  dirigit  a  dones  entre  25  i  40  anys  amb  problemes
d’inserció sociolaboral, en el marc del projecte Puente-Now

15 abril 2000: Ponent de la conferència “Les dones en els 20 anys de
democràcia”, organitzat per l’Ajuntament de Puçol

ACTIVITAT PROFESSIONAL:

Des de 1998: Membre de l’Associació Espanyola d’Investigació Històrica
de les Dones (AEIHM)

Desembre 1998-Desembre 2001: Responsable de l’Àrea d’Ocupació del
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) i vocal de la
seua Comissió Permanent

Desembre 1998-desembre 2001: Membre del Consell Rector de l’Institut
Valencià de la Joventut (IVAJ)

Des  de  2001  i  fins  2009:  Membre  del  Consell  General  del  Servei
Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) en representació de CCOO PV
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Maig 2000-Juny 2004: Secretaria de Joventut de Comissions Obreres
del País Valencià i membre de la seua Comissió Executiva 

Desde 2005 y hasta 2009 miembro del Consejo Asesor de Vivienda de la
Comunidad Valenciana en representación de CCOO PV

Des de 2008 i fins 2009 membre de l’Observatori Permanent d’habitatge
de la Comunitat Valenciana

Des de Juny 2004 fins 2008: Secretaria d’Acció Sociopolítica Territorial
de Comissions Obreres del País Valencià i membre de la seua Comissió
Executiva 

Des de 2006 fins 2009: Membre del Consell Nacional del Pla d’Habitatge
del Ministeri d’Habitatge en representació de CCOO

Des de 2008: Secretaria de Polítiques Socials i Polítiques Públiques de
CCOO PV

Des de 2008 fins 2012: responsable sindical de l’Escola Taller ITACA del
Barri de La Coma

Des de abril de 2009: Membre del Ple del Comitè Econòmic i Social de la
Comunitat  Valenciana  (CES  CV)  i  Presidenta  de  la  Comissió  de
Polítiques de Protecció Social

Des de  abril  de 2009,  membre  del  Consell  de Benestar  Social  de  la
Comunitat Valenciana

Des  de  2009:  membre  de  la  Comissió  de  Seguiment  de  la  Renda
Garantida de Ciutadania

Des  de  abril  de  2010,  membre  del  Comitè  Consultiu  Valencià  del
Sistema d’atenció a la dependència

Des de maig de 2014: membre del Consell Social de la Universitat de
València

PUBLICACIONS:

1999:  Elaboració  del  “Document  de  Bases  per  a  una  Política  de
Joventut”, editat pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

1999:  Elaboració  de  la  “Guia  d’Ocupació”,  editada pel  Consell  de  la
Joventut de la Comunitat Valenciana

1999: “Manual Jove per l’Ocupació”, editat por la SJ CCOO PV
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2000:  Elaboració  de  la  “Guia  de  Inserció  Laboral  de  la  Dona  Jove”,
editada per Comissions Obreres del País Valencià

2000: Elaboració de la Guia “Salut Laboral i Joves”, editada pel Consell
de la Joventut de la Comunitat Valenciana

2000: “Manual Jove per l’Ocupació”, editat per la SJ CCOO PV

2001: “Manual Jove per l’Ocupació”, editat per la SJ CCOO PV

2002: “Manual Jove per l’Ocupació”, editat per la SJ CCOO PV

2003: “Manual Jove per l’Ocupació”, editat per la SJ CCOO PV

2004: “Manual Jove per l’Ocupació”, editat per la SJ CCOO PV

Des  de  2013: coautora  de  les  Memòries  sobre  la  situació
socioeconòmica i laboral editat pel CES CV tots els anys.

IDIOMES:

Valencià:  nivell  mitjà  parlat,  escrit  i  llegit.  Certificació  de  la  Junta
Qualificadora de Coneixements en Valencià, nivell mitjà.

Anglès: nivell mitjà parlat, escrit i llegit. 

ALTRES MÈRITS:

Coneixements  informàtics  a  nivell  usuari  de  l’entorn  Windows  XP
Professional i Windows 10

Coneixements informàtics a nivell usuari de Microsoft Office

Coneixements informàtics a nivell usuari del programa de disseny Corel
Draw 9

Coneixements informàtics a nivell usuari en internet: Microsoft Internet
Explorer i Outlook Express (correu electrònic), Google Crome
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