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Perfil professional
Doctora en Psicologia (URL). Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes (ICESB-URL).
Diplomada en Professorat d’EGB (UB). Professora associada de la FPCEE Blanquerna-URL.
Professora del màster universitari del Professorat de Secundària a la mateixa universitat.
Membre de l’Equip del Servei d’Orientació Personal (SOP) de la Fundació Blanquerna. Al llarg
de la seva trajectòria professional ha exercit en diferents àmbits: gabinet psicopedagògic
privat; professora-tutora a primària, secundària i batxillerat; orientadora a secundària,
batxillerat i cicles formatius i formadora de formadors; membre de l’Equip del Servei
d’Orientació Personal (SOP) de la FPCEE Blanquerna-URL (2004-actualitat ); membre del Grup
de Recerca en Assessorament i Orientació Psicopedagògica (GRAO) (2007-2010); membre del
Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida (DISQUAVI) (2010-actualitat).
Docència
Professora dels graus d’Educació Primària i de Psicologia de la FPCEE Blanquerna-URL
(assignatures: Psicologia de la Instrucció (1998-2002), Psicologia del Desenvolupament a
Educació Infantil i Primària I-II). Professora d’Avaluació i Diagnòstic Psicològic als estudis de
Psicologia (2011-actualitat), i d’Orientació Psicopedagògica (2012-actualitat). Professora del
mòdul de Desenvolupament de la Persona, Educació i Societat del màster de Formació del
Professorat de Secundària (2009-actualitat) i del màster universitari en Psicopedagogia de la
FPCEE Blanquerna-URL.
Recerca
Coautora de diverses publicacions en coordinació amb la càtedra d’Accessibilitat de la UPC.
Darreres publicacions:
 (2011): Evaluación de la implementación de los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal en los planes de estudios de los títulos de
grado de las universidades españolas. UPC - Fundación ONCE - Fondo Social Europeo.
 (2012): Guía para implementar el universal instructional design (diseño instruccional
universal) en la Universidad. UPC - Fundación ONCE - Fondo Social Europeo.
Altres mèrits
 Responsable del Departament d’Orientació i membre de l’Equip Directiu en un centre
educatiu d’infantil, primària, secundària i batxillerat (1988-1999).
 Coordinadora de les titulacions de Pedagogia, Psicopedagogia i Curs d’Adequació a la
FPCEE Blanquerna-URL (1998-2004).
 Coordinadora del postgrau en Assessorament i Recursos per a la Intervenció
Psicopedagògica a la FPCEE Blanquerna-URL (1999-2003).
 Membre de la comissió UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat) de la Generalitat de
Catalunya.

