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Bio en CATALÀ 
Noemí Royes Rodríguez 
@nroyes 
 
Pedagoga, formadora i assessora pedagògica de centres educatius i editorials 
especialitzada en neuroeducació aplicada a la pràctica educativa i pedagogia de 
l’apoderament. Docent de secundària del Departament d’Educació (Generalitat de 
Catalunya). Professora del Màster de Psicopedagogia i tutora del curs d’accés a la 
Universitat per a majors de 25 a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Directora 
pedagògica d’[ED]Building. Cofundadora d’Innatria Education. 
 
Llicenciada en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull (URL), Blanquerna. 
Postgraduada en Neuroeducació per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en 
Direcció Multimèdia per la URL, La Salle. Col·laboradora de la Càtedra de 
Neuroeducació UB-Edu1st i membre del comitè organitzador del Congrés 
Internacional de Neuroeducació. Col·laboradora del grup de recerca Pedagogia, 
Societat i Innovació amb el suport de les TIC (PSITIC) de la URL. Col·legiada 287 del 
Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC). 
 
 
 
Bio en CASTELLANO 
Noemí Royes Rodríguez 
@nroyes 
 
Pedagoga, formadora y asesora pedagógica de centros educativos y editoriales 
especializada en neuroeducación aplicada a la práctica educativa y pedagogía del 
empoderamiento. Docente de secundaria del Departamento de Educación 
(Generalitat de Catalunya). Profesora del Máster de Psicopedagogía y tutora del 
curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 en la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). Directora pedagógica de [ED]Building. Cofundadora de Innatria 
Education. 
 
Licenciada en Pedagogía por la Universidad Ramon Llull (URL), Blanquerna. 
Posgraduada en Neuroeducación por la Universidad de Barcelona (UB) y Máster 
en Dirección Multimedia por la URL, La Salle. Colaboradora de la Cátedra de 
Neuroeducació UB-Edu1st y miembro del comité organizador del Congreso 
Internacional de Neuroeducació. Colaboradora del grupo de investigación 
Pedagogía, Sociedad e Innovación con el apoyo de las TIC (PSITIC) de la URL. 
Colegiada 287 del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC). 
 
 
 


