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Perfil professional 

Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Experta en Neuropsicologia 
(Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya). Professora titular de la FPCEE Blanquerna-URL. 
Directora del grau en Psicologia (FPCEE Blanquerna-URL). Investigadora principal del Grup de 
Recerca Comunicació i Salut (COMSAL) i responsable de la línia de recerca en Neuropsicologia i 
Salut (FPCEE Blanquerna-URL).   

 

Docència 

Professora titular al grau de Psicologia de la FPCEE Blanquerna-URL. Docent del màster en 
Psicologia General Sanitària (FPCCE Blanquerna-URL).  

 

Recerca 

Professora acreditada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) 
(10-5-2004). Professora acreditada per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) (6-5-2004). Reconeixement d’un tram d’investigació corresponent al període  
1996-2001 (ambdós inclosos) (AQU) (2-11-2009). Acreditació de la investigació per l’AQU. 
Acreditacions de l’activitat investigadora (AQU) (any 2011). Projectes en  què col·labora:  

 Valoració neuropsicològica inicial del deteriorament cognitiu en l’envelliment. 

 Efectes de la intervenció basada en l’aprenentatge motor sobre les funcions cognitives en 
persones amb deteriorament cognitiu lleu. 

 Neuropsicologia i envelliment en persones adultes amb síndrome de Down. 

 Relació entre els aspectes cognitius, emocionals, conductuals i socials en persones amb 
síndrome de Down en el procés d’envelliment.  

 L’estimulació cognitiva en persones adultes amb síndrome de Down. 

 Efectivitat de l’activitat física en la condició física, en els aspectes cognitius i en la qualitat 
de vida en adults majors amb discapacitat intel·lectual.  

 El procés d’adaptació a l’ictus: variables moderadores en persones afectades i els seus 
cuidadors. 

 Atenció interdisciplinària centrada en la família i en el neurodesenvolupament en nens 
prematurs. 

 Avaluació de la comunicació funcional en pacients amb dany cerebral: validació de 
l’instrument Communication Activities of Daily Living (CADL-3). 

 Rehabilitació neuropsicològica per a infants amb dèficit cognitiu associat a un trastorn 
mental.  

 Estratègies d’estimulació cognitiva per potenciar el procés d’aprenentatge infantil. 

 Perfil cognitiu i conductual en nens amb trastorn de l’espectre alcohòlic fetal i trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat. 

 

Altres mèrits 

 Premi Extraordinari de Doctorat de la UB (19-6-1992). 

 Vicepresidenta de la Societat Catalana de Neuropsicologia. 



 Membre del Comitè Científic de la Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología.  

 Codirectora científica de la col·lecció de llibres de neuropsicologia de l’Editorial Elsevier-
Masson. 

 Membre del Comitè Científic de la Revista de Psicogeriatria. 

 Publicacions nacionals i internacionals (articles, llibres i capítols de llibre) i presentacions 
en congressos. 

 

 

 

 


