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FORMACIÓ
2016-17

Psicoteràpia de integració i reprocesament del trauma (Nivell II) - Institut Aleces.

2015

Acreditació d’habilitació com a Psicòleg General Sanitari - COPC

2000-06

Màster en Teràpia Familiar Sistèmica – Centre de Teràpia Familiar de Barcelona.

1990-96

Llicenciat en Psicologia - Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.

1997

Soci d’EDUVIC SCCL, cooperativa d’iniciativa social, des de l’any 1997.

CURSOS I SEMINARIS
2009-11

Cursos - Programació Neurolingüística aplicada a adolescència i famílies - Associació CEPS.

2008 / 2015

Les víctimes invisibles: l’abús sexual en la infància - Fundació Vicki Bernadet.

2014

Preservació familiar en situacions de risc psicosocial des de l’enfocament de la parentalitat
positiva - Mª Jose Rodrigo.

2012

Treballar amb famílies en situació de vulnerabilitat: possibilitats i desafiaments – J.Colapinto.

2008

Curs - Serveis Assistencials. Maltractaments: detecció i abordatge - Associació CEPS.

2007

Curs - Immigració – Associació CEPS.

2003

Les constel·lacions familiars amb Bertold Ulsamer - Centre de Teràpia Familiar de Barcelona.

2002

La parella amb Lolita Albadalejo - Centre de Teràpia Familiar de Barcelona.

1998

Curs – Especialització en inserció laboral de joves. Drecera - Cooperativa d’Iniciativa Social.

1997

Curs – L’adolescència: un treball interdisciplinari per a l’acció educativa.

Drecera -

Cooperativa d’Iniciativa Social.
1995

Seminari Tècniques de Grup - Universitat de Barcelona.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
1996-1997

Col·laborador de psicòleg al Centre Penitenciari de Joves, depenent del Departament de Justícia.

1996-1997

Col·laborador de psicòleg al Centre Educatiu l’Alzina, depenent del Departament de Justícia Juvenil.

1996-1997

Col·laborador d’educador al Centre d’Assistència i Seguiment (CAS) de Granollers.

1995-1996

Col·laborador de psicòleg al Centre Educatiu Els Til·lers, depenent del Departament de Justícia
Juvenil.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2015-Actualitat
CONSULTA PRIVADA DE PSICOTERAPEUTA I TERAPEUTA FAMILIAR
Consulta privada on ofereixo els serveis d’assessorament, consultoria i teràpia familiar, de parella i individual, des d’una
vessant sistèmica (on es treballa relacionalment les disfuncions familiars) i/o integrativa (on s’aprofundeix en
l’experiència intrapsíquica de la interacció interpsíquica de la persona).

2016-Actualitat
SUPERVISOR – Cooperativa EDUVIC
Supervisions a l’equip educatiu d’un CRAE tant a nivell formatiu com relacional
Supervisions a l’equip educatiu d’un Centre Obert tant a nivell formatiu com relacional
Supervisions a un equip de suport a l’escolarització del departament d’Ensenyament tant a nivell formatiu com relacional

2011-Actualitat:
DOCENT DEL MÀSTER EN TERÀPIA FAMILIAR SOCIOEDUCATIVA DE L’ESCOLA ITINERE – Cooperativa EDUVIC
i Universitat de Barcelona
Docència del 2on curs del Màster on line en Teràpia Familiar Socioeducativa, organitzat per l’Escola Itinere i la
Universitat de Barcelona – IL3, Institut de Formació Contínua

2007-Actualitat:
TERAPEUTA FAMILIAR EN UN CENTRE D’ACOLLIMENT D’ADOLESCENTS NOIES - Direcció General d’Atenció a
la Infància i Adolescència.
•

Intervenció amb les famílies, realitzant plans de treball per restablir el vincle patern i matern.

•

Mediació familiar.

•

Exploració diagnòstica des de l’àmbit terapèutic.

•

Intervenció terapèutica.

2011-Actualitat
DINAMITZADOR DE TALLERS I XERRADES SOBRE PARENTALITAT POSITIVA
Realització de cicles de tallers sobre parentalitat positiva del programa Créixer en Família – Secretaria de Família.
Realització de xerrades sobre temes concrets en relació a la comunicació entre pares i fills/es – EDUVIC SCCL

2000-2007:
DIRECTOR D’UN CENTRE D’ADOLESCENTS NOIES - Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
•

Coordinació amb la DGAIA com a òrgan competent en matèria de protecció.

•

Coordinació de l’equip educatiu i supervisió del desenvolupament de les tasques que els hi són encomanades.

•

Supervisió individual de l’equip educatiu en les seves funcions educatives i tutorials.

•

Coordinació amb els serveis externs que intervenen en el procés de les menors: EAIA, Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Ex-tutelats, CSMIJ, Centres de dia i altres recursos especialitzats.

•

Intervenció educativa i terapèutica amb les famílies de les menors.

1997-2000:
EDUCADOR D’UN CENTRE D’ADOLESCENTS NOIES - Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
•

Realització del seguiment educatiu i tutorial de la menor.

•

Coordinació amb els serveis externs que intervenen en el procés de les menors: EAIA, Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Ex-tutelats, CSMIJ, Centres de dia i altres recursos especialitzats.

