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CURRICULUM VITAE 
 
DADES PERSONALS 
 
Cognoms i nom:  Briet i Estrems, David. 
Data naixement:  14 de desembre de 1971 
Lloc de naixement:Barcelona 
 
Número Col·legiat al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya : 8169. 
Reconegut com a psicòleg sanitari 
 
EXPEDIENT ACADÈMIC 
 
 
- Llicenciat en Psicologia a la Facultat de Psicologia de la UAB, any 1994. 
 
- Postgraduat per la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, en 
‘Intervenció psicopedagògica i necessitats educatives’. El treball del curs tracta 
sobre la superdotació. Director del treball. Dr. Antoni Castelló, any 1995. 
 
- Master en Psicologia de l’aprenentatge. Programa de doctorat ‘Psicologia 
de l’aprenentatge’. Departament de Psicologia evolutiva i de l’educació. UAB. 
Tema: Estrès i psoriasi. Director de la tesina : Dr. Ramón Bayés, any 2002. 
 
- Formació especialitzada en psicoteràpia infantil. IFIV- Jorge Barudy i 
Marjorie Dantagnan. Nivells I, II i III, anys 2006-2007. 
 
 
 
EXPERIÈNCIA LABORAL 
 
 
 

- Psicòleg infantil en Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones 
en situació de violència masclista i les seves filles i fills a càrrec a la 
comarca del Baix Llobregat i a la comarca del Vallès Oriental. 

 
Tasques realitzades: Valoració i seguiment psicològic dels infants fills de les mares 
ingressades al servei. Realització de grups de mares per reflexionar sobre la relació amb 
els seus fills, treballar per evitar la revictimització infantil. Col·laborar amb les mares per 
tal de tenir cura del correcte desenvolupament psico-socio-emocional dels infants i 
avaluar la relació materno-filial, incidint en aquells aspectes que siguin necessaris per 
millorar-les en cas de ser necessari. Treball grupal amb els menors del centre, amb 
grups per edats, incloent grups de 6 a 12 anys i grup d’adolescents. Treball de caràcter 
diagnòstic i terapèutic usant diferents tècniques (projectives, psicoeducatives, cognitiu 
conductuals, la caixa de sorra, treball amb símbols). Assessorament a l’equip educatiu 
en temes relacionats amb aspectes psicològics i de dinàmica relacional. Coordinacions 
amb recursos externs, escoles, EAP, CSMIJ, SIE 
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- Psicòleg clínic al CAF (Centre d’Atenció a les Famílies) gestionat per 
Intress Barcelona, com a terapeuta infantil i d’adults, des d’octubre de 
2007. En curs.  

 
Tasques realitzades: Teràpia individual infantil i adolescència, que han patit 
maltractaments de diferents tipus durant la seva primera infància i que en aquests 
moments estan en el sistema de protecció a la infància. He atès a menors des de 4 anys 
fins a 18 anys. Teràpia a adults i a famílies en coteràpia amb un segon professional.  
 
 
 

- Psicòleg a l’ICIF (Institut Col·laborador de la Integració Familiar) 
d’Acolliment familiar en família aliena, gestionat per Intress Barcelona, 
des d’octubre de 2007. En curs. Coordinador de la ICIF d’acolliment 
familiar en família aliena, gestionat per Intress Barcelona, des d’octubre 
de 2009 fins al febrer de 2012. 

 
Tasques realitzades: Participació en el compliment dels objectius de sensibilització i 
difusió de l’acolliment familiar,  estudi de les famílies que s’ofereixen per acollir, i 
seguiment dels acolliments des del pla d’acoblament fins a la seva finalització.  
 
 
 
 

- Psicòleg infantil a EXIL, des del maig 2006 fins a l’octubre 2007. 
 
Tasques realitzades: Teràpia psicològica a infants que han rebut maltractaments. 
Intervenció en crisi. Programació, execució i avaluació de grups de treball educatiu 
psicoterapèutic amb adolescents amb sexualització traumàtica.  
 
 
 
 

- Educador al Centre d’acollida CAUI-Josep Pallach des de l’abril de 
1997 fins a l’abril de 2006. Intress Barcelona.  

 
Tasques realitzades: Acompanyament d’un nen en el seu pas pel centre, vetllant pel seu 
desenvolupament integral. Elaboració de PEI. Ser referents d’un grup de nens i nenes. 
Realització d’informes educatius.  
 
 
Docència 
 
 

- Docent en curs ‘La caixa de sorra’, organitzat per l’IPSS, any 2013. 
 
 
Tasques realitzades: preparació del material del curs i docència. 10 hores.  
 
 
 

- Docent en curs ‘La caixa de sorra’, organitzat per Intress, any 2011. 
 
Tasques realitzades: preparació del material del curs i docència. 10 hores.  
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- Docent en curs de Barcelona Activa. ‘Intervenció en infància 
maltractada’. 2010.  

 
Tasques realitzades: preparació de material de diferents mòduls del curs i docència. 30 
hores.  
 
 
 
 

- Docent en Curs impartit a Andorra sobre la ‘Millora del servei d’atenció 
de Serveis Socials’, organitzat pel Govern d’Andorra, primer trimestre 
de l’any 2007. 

 
Tasques realitzades: Coparticipació junt amb una altra docent en el Curs, centrant-se la 
meva part en el bon tracte i els aspectes psicològic evolutius de la infància.  
 
 
 

- Docent en el curs de teleformació  sobre ‘Maltrato infantil’, organitzat 
pel  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), quart trimestre de 
l’any 2004 i 2005.  

 
Tasques realitzades: Docència per internet. Planificació del curs. Tutories i correccions 
dels treballs inclosos en el curs. Seguiment dels alumnes. Realització d’un xat cada tres 
setmanes per comentar aspectes relacionats amb el curs. Realització d’una sessió 
presencial a Sevilla i Madrid.  
 
 
 

- Co-participació com a docent en un Curs de Formació del Ministeri 
d’Afers Socials del Principat d’Andorra, curs acadèmic 1999-2000. 

 
Tasques realitzades: Docència en un recurs residencial per a infància maltractada a 
Andorra, treballant aspectes teòrics i pràctics amb els seus educadors i la direcció. 
 
 
 
 
PONÈNCIES 
 

- Participació en taula rodona en les Jornades sobre ‘La ruptura en 
processos d’acolliments i adopcions’, organitzat per Intress, 2012. 

- Presentació d’un cas pràctic a la jornada ‘Abordatge integral en el 
treball amb famílies. L’acció dels professionals dins la xarxa’. 
ECAS, Barcelona 2011. 

 
Altres experiències formatives 
 
 

- Curs sobre ‘Formació no sexista’, per ICE de la UAB, any 1992. 
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- Participació en investigació sobre superdotats del Departament de 
Psicologia de l’Educació de la UAB, any 1995. 

 
 

- Assistència a les sessions clíniques de la Unitat de Psiquiatria i 
toxicomanies, de l’Hospital del Mar de Barcelona, anys 1994 i 1995. 

 
 

- Assistència a Jornades sobre ‘Trastorns en la infància’ organitzades pel 
COPC, any 1995. 

 
 

- Curs sobre ‘Claus per a la comprensió: Vinculació afectiva’, organitzat 
per la Fundació Pere Tarrés, any 1999. 

 
 

- Curs sobre ‘Qualitat en les ONGs’, organitzat per Intress Barcelona, any 
2002. 

 
 

- Curs sobre ‘La Comunicació i les relacions d’ajut’, impartit per Oskar 
Ekai, organitzat per Intress Barcelona, any 2002. 

 
 

- Participació en Seminari de Carmine Saccu, organitzat pel Centre de 
Teràpia Familiar, any 2004. 

 
 

- Curs sobre ‘Elaboració de PEIS’, amb Araceli Lazaro, organitzat per 
Intress Barcelona, any 2005. 

 
 

- Curs sobre ‘Eines psicoterapèutiques amb nens, nivell 1’, impartit per 
Belén Albizu, organitzat per Intress Barcelona, any 2005. 

 
 

- Curs sobre ‘Qualitat-model EFQM’, organitzat per Intress Barcelona, any 
2006. 

 
 

- Jornades amb Giorgio Nardone sobre el tema ‘Models de família’, 
organitzades per l’Institut Gestalt, any 2006. 

 
 

- Assistència al ‘VI Foro Andaluz de la Infancia 2007: Acogimiento 
familiar’, organitzades per la Consejería para la igualdad y bienestar 
social, de la Junta de Andalucía a Sevilla, novembre de 2007.  
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- Curs sobre ‘Models de vinculació’, impartit per Belén Albizu, organitzat 

per Intress Barcelona, any 2008. 
 

 
- Curs sobre ‘Acolliments familiars en família aliena’, impartit per Alberto 

Rodríguez de la Cooperativa Agintzari de Bilbao, organitzat per Intress 
Barcelona, any 2008. 

 
- Curs sobre ‘Eines psicoterapèutiques amb nens, nivell 2’, impartit per 

Belén Albizu, organitzat per Intress Barcelona, any 2008. 
 

 
- Curs sobre ‘Acolliments familiars i el dolor del nen abandonat’, per Javier 

Mujica, de la coopèrativa Agintzari de Bilbao, organitzat per Intress 
Barcelona, any 2009. 

 
- Jornades sobre ‘trauma i resiliència’, organitzat per EXIL, 2009. 

 
- Curs sobre ‘Abordatge en violència masclista’, organitzat a Intress, 2010. 

 
- Curs sobre ‘Integració sensorial’, organitzat a Intress, 2011. 

 
- Curs sobre ‘Metodologia en investigació’, organitzat per Intress, 2011. 

 
- Curs sobre ‘Dinàmica de grups’, organitzat a Intress, 2014. 

 
- Curs sobre ‘Psicopatologia en dones que han rebut maltractament’. 

Organitzat a Intress, 2014. 
 

- Curs sobre ‘Introducció a l’abordatge de la violència sexual’, organitzat 
per ICD i ofert per Montse Pineda, de Acció positiva, 2015.   

 
 
IDIOMES 
 
Català: parlat i escrit perfectament.  
 
Castellà: parlat i escrit perfectament. 
 
Anglès: parlat i escrit amb nocions bàsiques.  
 
 
ALTRES 
 
Coneixements d’Informàtica a nivell d’usuari.  


