
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Octubre 2021- Actualitat. Integrant de l’equip professional mul=disciplinar “Orienta tu futuro” 
La FACT Fupar. 

Febrer 2021 Formació docents. Els recursos de l’arEeràpia per a treballar amb els infants a les 
aules. Escola Auró (Terrassa) 

Febrer 2021-Actualitat. Extraescolar ac>vitats crea>ves amb materials plàs=cs. Escola Auró 
(Terrassa) 

Setembre 2020 – Actualitat. Sessions individuals d’arAeràpia amb infants al centre 26 sen>ts 
(Terrassa) 

Octubre 2015 – Actualitat 
ArAerapeuta a FUPAR (Terrassa), organització dedicada a oferir serveis d’ocupació laboral i 
d’assistència a persones amb discapacitat. Realitzo sessions grupals i individuals d’arEeràpia. 

Setembre 2018 – Actualitat 
Xerrades i tallers de Criança Conscient (corrent “Aware Paren>ng” de la psicòloga Aletha 
Solter) 

Abril 2017 – Juny 2017 
Escola President Salvans (Terrassa). Projecte pilot enfocat a donar eines de control emocional i 
resolució de conflictes. 

Octubre 2017 – Juny 2018 
TDAH Vallès (Sabadell). Group d’arAeràpia amb nens amb diagnòs=c de TDAH.  

Gener 2015 – Juliol 2015 
ArAerapeuta al Centre de dia Ana Ribot de Pallejà.  La meva feina estava inclosa dins del 
projecte “Intervencions no farmacològiques per persones amb demències”. 

Setembre 2014 – Juny 2014 
ArAerapeuta portant un grup de persones amb demències a l’Hospital de Dia de Sant Jordi de 
Terrassa. 

Agost 2008 – Octubre 2011 
Coordinadora de Punt de Trobada Familiar i supervisora de visites tutelades a “Family 
Media>on”(Edimburg, Regne Unit). 

Juliol 2009 – Juliol 2010 
ArAerapeuta, realitzant sessions individuals a “Wallace House” (Edimburg, Regne Unit). Centre 
dedicat a tractar a dones i homes amb depressió post-part. 

Febrer 2004 – Juny 2004 
ArAerapeuta, a “Orchard Centre” (Bonnyrigg, Regne Unit). Formant part d’un projecte pilot 
d’intervencions de durada breu amb adults i salut mental, per demostrar l’efec=vitat de 
l’arEeràpia. 



Setembre 2001 – Juny 2003 
Durant el meu curs de post-grau d’arEeràpia a Queen Margaret University College vaig estar en 
pràc=ques a: “Pathways” fent sessions individuals i en grup amb dones de 16 a 25 anys que 
havien pa>t abús sexual i a “Place2be” realitzant sessions individuals amb nens a una escola. 

Gener 2001 – Agost 2002 
Vaig compaginar els meus estudis de post-grau amb diverses feines de l’àmbit social: 

• Agost 2002 Ac=vitats d’esplai a un taller d’es>u per a nens amb paràlisis cerebral a 
“Capability Scotland”. 

• Juny i Juliol 2002  Organitzant i realitzant ac=vitats a un esplai d’es>u per a nens amb 
au>sme a “Kidzcare”. 

• Abril 2001 – Abril 2002 Monitora de suport amb nois i noies amb diversitat funcional a 
“Garvald”(centre basat en la filosofia de Rudolf Steiner). 

• Març 2001 – Juny 2001 “Special needs auxiliary”  suport a nens amb diversitat 
funcional que assis=en a una escola pública i col·laborant amb els mestres en diverses 
tasques a “Victoria Primary School”. 

• Gener 2001 – Maig 2001 Cuidadora una residència a Edimburg “Ashley Court Nursing 
Home”. 

Març 2000 – Novembre 2000 
Monitora en residències i tallers de nois i noies amb discapacitats a “Prodis” (Terrassa). 

Maig 2000 – Agost 2000 
Assis=nt a una parella amb discapacitats a portar una vida independent a la seva llar. “Fundació 
Catalana Tutelar” (Barcelona). 

Setembre 1996 – Juny 1998 
Taller de dibuix en horari extra-escolar a l’Escola Roc Blanc. 

Setembre 1995 – Febrer 2000 
Dissenyadora gràfica a les empreses “Imatge” i “Seram Industria Gràfica”. 

1990 – 1995 
Tasques d’administra=va a l’empresa “Circutor”. 

FORMACIÓ 

Segon any de formació en Experiència Somà>ca (2021) a Soma=c Experiencing Trauma 
Ins=tute. Formació de tres anys que treballa el trauma a través de les sensacions corporals. 

Setembre 2018  Cer=ficació d’Instructora d’Aware Paren>ng amb la Dra. Aletha Solter. hEp://
www.awareparen=ng.com/instruct.htm 

2001 -2003 Curs de post-grau d’ArAeràpia a Queen Margaret University Collegue (Edimburg, 
Regne Unit) 

1992 -1996 Disseny Gràfic a l’escola D’Arts Aplicades de Terrassa. 

1987-1989 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ( 2 anys) 

1983-1987 B.U.P. i C.O.U. a l’Escola Pia de Terrassa. 



Varis cursets de formació realitzats a Edimburg que inclouen: 
• “Dyadic Parent-Child Art Psychotherapy Training Level 1” BAAT (February 2018, 

London, UK). 
• “Learn NVC (Non Violent Communica>on). A language of life”. Liz Kingsnorth. (August 

2017, Edinburgh, UK). 
• “Playing: possibility, transforma=on and the unexpected”. Kirsten Greenholm (August, 

2017, Edinburgh, UK). 
• “Art Therapy and Anger” Marian Liebmann (May 2013, Edinburgh). 
• “Parent Aliena>on” pel Dr. Kirk Weir, psiquiatra especialitzat en intervenir en casos de 

separacions d’alta conflic=vitat.(Setembre 2011, Edimburg). 
• “Art therapeu>c suport for pupils in schools” Dr. Ruth Hampe. (Març 2011, Edimburg). 
• “Stories I tell my child: the impact of a depressed mother upon the baby/mother 

rela=onship”. L’impacte d’una mare amb depressió post-part en el seu fill. (novembre 
2010, Edimburg). 

• “The reluctant child” en l’àmbit del “Punt de trobada”, quan els nens no volen veure a 
un dels progenitors (Setembre 2010, Edimburg). 

• “What is mental Health and what affects it” (Gener 2010, Edimburg). 
• “Supervised Contact” Realitzat a “Family Media=on” dedicat a formar-me com a 

supervisora de contactes. (Abril 2009 a Edimburg). 
• “Contact centre organiser” Aspectes legals i pràc=cs a tenir en compte alhora de dirigir 

un Punt de Trobada (Setembre 2008). 
• “Crea>ve therapy and personal development” (Octubre 2007). 

DADES D’INTERÉS 

Anglès, català i castellà parlat i escrit.  
Carnet de conduir i cotxe. 


