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FORMACIÓ ACADÈMICA  

  -1988.  Psicòloga. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.  

               -1992.  Postgrau de “Psicologia i Psicopatologia Clínica” de base psicoanalítica  per l’escola de 

Psicologia de la               Fundació Vidal i Barraquer. Barcelona.  

-1994.  Màster en “Psicopatologia Clínica” per la Universitat Ramón Llull. Barcelona.  

        - 2008. Títol oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica.  

  

        EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL  

- 1992  fins actualitat. Centre Mèdic-Psicològic Bonanova. Psicoteràpies individuals a nens, 

adolescents i adults.  

- 2014-2015. Curs-taller d’Educació Emocional a alumnes de 1er i 2on de la E.S.O. de 30 hores 

de durada a l’Institut                                              Ausiàs March de Barcelona.  

- 1987-1989.  Monitora responsable de joves amb disminució psíquica realitzant tasques dirigides 

a la integració social a través de la normalització de les seves activitats de lleure. Aquest és un 

treball inclòs en el projecte “JOVES, JOVES, JOVES” que en 1987 fou premiat per l’Ajuntament 

de Barcelona en el “Concurs d’iniciatives ciutadanes als districtes de Barcelona”.  

- 1988-1990.  Institut Municipal de Disminuïts de Barcelona. Treballant per la integració de la 

persona discapacitada en    la pràctica esportiva normalitzada.  

- 1991-1992.  U.B.A.E. Com a coordinadora del projecte anterior.  

- 1991-1992.  Escola concertada Alfonsa Cavin a Ciutat Meridiana de Barcelona. Com a 

psicòloga del centre.  

- 1991-1992.  Col·labora amb la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la Universitat 

Ramón Llull com a Cap  de practiques.  

- 1992. Co-terapèuta d’un grup d’Escenoteràpia de joves adolescents a la Fundació Vidal i 

Barraquer.  

- 1991.  Participa en els CURSOS DE MONITORS d’EDUCACIÓ I ORIENTACIÓ SOCIAL 

organitzats per l’Associació d’Ajuda als Toxicòmans (A.A.T.) com a centre col·laborador de l’ 

I.N.E.M. impartint classes de psicologia dinàmica.  

- 1987.  Comunitat Terapèutica “La Coma” de A.T.R.H.A. (Associació per al tractament 

d’heroïnòmans i d’altres addiccions). Com a monitora de suport.  

     

             

  



  

  

 FORMACIÓ COMPLEMENTARIA  

  

- Asistencia a diversos Seminaris i Jornades    

- “Tècnica de  psicoteràpia psicoanalítica infantil”   

- “Como conducir el seguimiento y apoyo a los padres en el tratamiento psicoterapéutico con niños”.  

- “Estats narcissistes”.  

- Jornades de la revista Catalana de Psicoanàlisis  

- Concepto psicoanalítico de la interpretación.  

- El sentimiento de culpa desde la perspectiva psicoanalítica.  

- El cambio terapéutico.  

- La depresión.  

- Comprensión psicoanalítica de las fobias.  

- “Debats a la cruïlla sobre el símbol”. Universidad de Barcelona. Facultad de Psicología.  

- Supervisión de casos clínicos. 


