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1- TITULACIONS ACADÈMIQUES

- Llicenciada en Psicologia, per la UAB, en especialitat de psicologia infantil ( 90).
Col·legiada núm. 19070

- Diplomada en Magisteri, per la UAB, en especialitat de educació infantil (84).
- Reciclatge de català, segon cicle (84).
- Màster en Pedagogia sistèmica, per l’Institut Gestalt (Barcelona) i CUDEC 

( Mèxic) (2007)
- Formació en Eneagrama, Centres d’energia i constal.lacions familiars 

( Institut gestalt) (2007-11)
Formació en Terapia corporal integrativa ( espai gestalt 2014-17))

2- TREBALL

- Mestra d’educació infantil, en l’escola pública Estel-Guinardó, de Barcelona, de
l’any 84 al 92, com a contractada i del 92 al 2008, com a funcionaria. Cap d’estudis
del 94 al 2000).

-  Professora de la Universitat de Ciències de l’Educació, Ramón Llull,
Blanquerna( 2004-05, 2005-06).

- Professora associada del Departament de Educació plàstica, musical i
corporal, de la facultat de Ciències de l’educació de la UAB, impartint les
assignatures d’Educació Corporal i psicomotricitat, a més de 2 pràcticums (2008-
10).

- Formadora del ICE de l’ UAB, impartint cursos de formació permanent,
organitzant Jornades d’educació infantil, assessorant en el Programa d’infància i
família de l’ICE, d’experta en concursos d’adjudicacions d’escoles bressol
municipals,... (94-2010) Coordinadora del grup d’educació infantil.

- Es tu d i s en ca r r eg a t s p e r l a D i p u t ac i ó d e B ar ce l o n a, s e r v e i
d’Educació:assessorament a l’equip tècnic de l’ajuntament de Castelldefels (2008-
2010), sobre com fer l’ampliació de la xarxa d’escoles bressol municipals i estudi
sobre l’ampliació de la Xarxa d’escoles bressols municipals Granollers.

- Codirectora editorial de la revista GUIX i AULA infantil, de l’editorial Grao
(2007-10)



- Codiretora del post-grau de la UAB, sobre “ Educació sistèmica i multidimensional”.

- Professora en els màsters de“ Educació sistèmica i multidimensional”. de la UDG i
URV .

3- PUBLICACIONS:

*-    Educació emocional. Recull de propostes.  Diversitat d’autors  Ed Graó. ( 2003)

*- Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Col. Infantil Ed Graó. ( 2004)

*- L’educació infantil. Diversitat d’autors. Col.  infantil . Ed. Graó. ( 2007).

*- Autora de diversos articles d’educació emocional i pedagogia i psicologia, a Cuadernos de
pedagogia, Àmbit, Aula, Guix infantil, i ICE de UAB.(1990-2010)


