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Perfil professional 

Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta acreditada per la Federación Española de Associaciones 
de Psicoterapeutas (FEAP), per l’EAP (European Association for Psychoterapy) i per l’Asociación 
Española de Terapia Cognitiva (ASPECO). Codirectora i psicoterapeuta a Myrios, Institut 
d’Atenció Psicològica i Psicopedagògica. Professora de la FPCEE Blanquerna-URL. Membre del 
Grup de Recerca Psicologia, Persona i Context de la FCPEE Blanquerna-URL. Especialista en 
l’àrea de la infància, la família i les teràpies constructivistes. 

 

Docència 

 

Docent del màster en Psicologia General Sanitària i del grau en Psicologia de la FPCEE 
Blanquerna-URL. Codirectora de diversos programes de postgrau en adopció i acollida. 

 

Recerca 

 

Investigadora acreditada per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) l’any 
2007. Autora de més de trenta publicacions en revistes d’impacte científic i en llibres 
d’editorials reconegudes. Investigadora acreditada per l’AQU. Membre del Grup de Recerca 
Psicologia, Persona i Context de la FPCEE Blanquerna-URL i directora de la línia d’investigació 
d’adopcions i acollida familiar. Coautora de llibres divulgatius sobre la parentalitat adoptiva. 
Projectes en què ha col·laborat: 

 Desafíos actuales de la adopción en España: necesidades y derechos de los niños en 
acogimiento y adopción. 

 Red Temática de Adopción: in the best interest of the child. Acción complementaria: El 
bienestar y la integración de los adoptados: perspectivas multidisciplinarias. 

 La construcción de la satisfacción profesional y el burnout en el profesorado: situación 
de las mujeres docentes respecto a los hombres. 

 Estudios comparados sobre las condiciones de detención de las mujeres: evaluación, 
estudio de necesidades y 'mejores prácticas'. 

 Depresión postparto: un estudio experimental. 

 Avaluació de l'impacte de programes d'intervenció psicosocials en pacients 
esquizofrènics: tractament grupal i atenció domiciliària. 

 Eficacia de una intervención psicosocial en un grupo de pacientes psicóticos crónicos. 

 

Altres mèrits 

 

 Direcció de dues tesis doctorals finalitzades. 

 Coordinació i participació en nombroses ponències i comunicacions. 

 Coorganització de diversos projectes de psicoteràpia, constructivisme i psicologia 
clínica infantil, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. 

 Guanyadora de diversos premis de recerca. 


