
Cristian Obiol-Pardo
C. Santander 2, 7-2
08020 Barcelona
Tel. 622 38 28 18
cristian.obiol@gmail.com

Perfil a LinkedIn: 
http://es.linkedin.com/pub/cristian-obiol-pardo/18/287/ab9 

Blog amb material didàctic per ESO i Batxillerat:
http://lallimonadenewton.wordpress.com/ 

Presentació
Sóc llicenciat en química (2003), i doctor en química teòrica i computacional (2008) per la 
Universitat de Barcelona (UB). Durant deu anys he treballat com a investigador en química 
computacional aplicada a la biologia, tant a la universitat, com en centres de recerca i en empresa. 
He estat professor ajudant a la Universitat de Barcelona, disposo del certificat d'aptitud pedagògica 
(CAP) i constantment m'he dedicat a ensenyar ciències i matemàtiques per a ESO i Batxillerat. 
Formo part d'una comunitat de professors particulars i disposo d'un blog amb diferent material de 
resum de les assignatures de física, química i matemàtiques. Ensenyo a nivells d'ESO i Batxillerat, i 
primer any de les carreres de ciències, també sóc professor particular per a escoles bilingües.

Experiència
2013-Actualitat: Professor particular de ciències i matemàtiques de la comunitat: 
http://clasesparticularesencasa.com/  i de la plataforma online http://etueri.com

2011-2012: Químic computacional i Project manager a l'empresa Intelligent Pharma: 
http://www.intelligentpharma.com/  

2009-2011: Investigador postdoctoral al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB):
http://www.prbb.org/ 

2004-2008: Investigador predoctoral a la Universitat de Barcelona, facultat de química, departament 
de química física:
http://www.ub.edu/cadrugdesign/index.html 

Experiència docent i certificats
2012: Certificat de professor lector expedit per les agències ANECA i AQU.
2011: Cursos de la Universitat Sant Pablo CEU: 1. Alumnes superdotats en educació secundària, 
2. Estils, tècniques i estratègies d'aprenentatge, 3. TICS indispensables pels docents, 
4. La interactivitat en l'aula, web 2.0. 
2008: Certificat d'aptitud pedagògica (CAP) per la Universitat de Barcelona.
2006-2007: Professor ajudant a la Universitat de Barcelona.

Idiomes
Català, Castellà i Anglès, correctament. 

Recerca
He assistit a 28 congressos internacionals, dels quals he contribuït amb 18 exposicions orals o 
pòsters. Entre d'altres he participat a congressos a Bèlgica, Alemanya, i Anglaterra.
He publicat 16 articles científics a revistes internacionals, sent portada un d'ells a la revista “Journal 
of Chemical Information and Modeling”.
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