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Perfil professional 

Doctora en Psicologia. Professora de la FPCEE Blanquerna-URL. Investigadora del Grup de Recerca 
Comunicació i Salut (COMSAL). Psicòloga del Centre de Salut Mental de Mataró (Hospital de 
Mataró, Consorci Sanitari del Maresme). Membre del Servei d’Orientació Personal de la FPCEE 
Blanquerna-URL. Psicoterapeuta acreditada per l’EPFA (2013). 

Docència 

Professora del grau en Psicologia de la FPCEE Blanquerna-URL. Coordinadora i docent del màster 
en Psicologia General Sanitària. Col·laboradora en la formació de residents de medicina de família i 
comunitària (CAMFiC). Col·laboradora en el màster de Teràpia Familiar de la FPCEE Blanquerna-
URL. Col·laboradora en el màster de Teràpia Familiar Integradora de la UdG. Formadora de 
psicòlegs interns residents (PIR) i del màster MPGS a l’Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del 
Maresme).  

Recerca 

Acreditació com a professora lectora per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) (U1443/100653016-158). Acreditació de la recerca per l’AQU (0233S/813/2015). 
Reconeixement d’un tram de recerca (sexenni) (0233S/3149/2015). Membre d’un grup de recerca 
consolidat (COMSAL) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (GR2014-
SGR 1088). Projectes en els quals col·labora: 
 

 Avaluació de l’efectivitat de psicoteràpies en psicosis incipients i primers episodis. 

 Atenció domiciliària en pacients i famílies amb psicosi. 

 Avaluació de l’efectivitat de les psicoteràpies en atenció primària. 

 Disseny i desenvolupament d’una app per a la regulació emocional en el trastorn límit de 
la personalitat. 

 Avaluació dels trets de personalitat en parelles diagnosticades amb un trastorn de la 
personalitat límit. 

 Validació del CERF (qüestionari de relacions familiars) en famílies amb un fill diagnosticat 
d’esquizofrènia.  

 Avaluació de l’ARFID en nens i famílies.  
 

Altres mèrits 

 Membre del grup de treball Integració de les pràctiques del PGS    en l’itinerari formatiu de 
la psicologia en l’àmbit sanitari del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

 Guanyadora de sis premis de recerca i un accèssit en presentació de projectes. 

 Acreditada per la NeuroCog Trials per a l’administració de la bateria neurocognitiva 
MATRICS en assajos clínics.  

 Codirecció de sis tesis doctorals, dues de les quals actualment ja finalitzades.  


