
Mª Rita Planells Ferrer 
Vocacionalmente docente y educadora, ha dedicado su vida laboral a la enseñanza de las 
Ciencias Naturales, preferentemente en la especialidad de Biología y Geología. Apasionada por 
la vida y de perfil marcadamente activo y comunicador, ha contribuido a inculcar a 
generaciones de jóvenes de Ibiza el amor y el respeto por la naturaleza y el entorno, 
sensibilizando a su vez acerca de la importancia de su conservación como base indispensable 
para la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. 

Experiencia laboral 

(1991-Actualidad) – CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERISTAT DE LES ILLES BALEARS. 
Profesora de Educación Secundaria. En la actualidad forma parte del equipo del IES Sa 
Colomina d’Eivissa, donde forma parte de la comisión de Medio Ambiente. 

(1989-1991) – FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. 
Administrativa en la oficina principal de Eivissa y Santa Eulària.  

Formación 

• Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
• Grado de Licenciatura en Biología. ‘Estudio de la influencia de la obesidad sobre la 

morfología digestiva y la absorción intestinal de nutrientes’, departamento de Biología 
y Ciencias de la Salud de la UIB.  

Aptitudes 

Certificación de nivel C1 en inglés. 

Certificación en nivel C1 en catalán 

Certificación Diplome de Langue Française.  

Vocacionalment docent i educadora, ha dedicat la seva vida laboral a l'ensenyament de les 
Ciències Naturals, preferentment en l'especialitat de Biologia i Geologia. Apassionada per la 
vida i de perfil marcadament actiu i comunicador, ha contribuït a inculcar a generacions de 
joves d'Eivissa l'amor i el respecte per la naturalesa i l'entorn, sensibilitzant al seu torn sobre la 
importància de la seva conservació com a base indispensable per a la qualitat de vida i el 
benestar de la societat. 

Experiència laboral 

(1991-Actualitat) – CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERISTAT DELS ILLES BALEARS. Professora 
d'Educació Secundària. En l'actualitat forma part de l'equip de l'IES Sa Colomina d’Eivissa, on 
forma part de la comissió de Medi Ambient. 

(1989-1991) – FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. 
Administrativa en l'oficina principal d'Eivissa i Santa Eulària.  

Formació 

• Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de les Illes Balears (UIB). 



• Grau de Llicenciatura en Biologia. ‘Estudi de la influència de l'obesitat sobre la 
morfologia digestiva i l'absorció intestinal de nutrients’, departament de Biologia i 
Ciències de la Salut de la UIB.  

Aptituds 

Certificació de nivell C1 en anglès. 

Certificació en nivell C1 en català 

Certificació Diplome de Langue Française. 
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