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Perfil professional 
 
Llicenciada en Psicologia (UB). Postgrau en Logopèdia, Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició 
(UB). Màster en Psicopatologia Infantojuvenil (UAB). Mestra de català (UPC). Expertesa en 
l’àmbit del diagnòstic i suport psicopedagògic a infants i joves amb dificultats d’aprenentatge i 
a les seves famílies. Direcció del gabinet psicopedagògic CEDRE SCCL. 
 
Docència 
 
Professora al grau de Psicologia de la FPCEE Blanquerna-URL. Docent del màster en 
Psicopedagogia de la FPCEE Blanquerna-URL. Coordinadora del GEIS en Atenció a la Diversitat 
de la FPCEE Blanquerna-URL. Professora col·laboradora al grau de Psicologia de la UOC. 
 
Recerca 
 
Membre del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF). Col·laboració en el Grup de Recerca 
Discapacitat i Qualitat de Vida (DISQUAVI). Participació en projectes: 
 

 Projecte TRAMA. 2007-2009. Treball en xarxa a la formació inicial dels professionals de 
l’educació. Fundació Jaume Bofill. 

 
Publicacions: 
 

 Fontanet, A, i Palau, R. (2005). El retraso mental: Cambio de mirada. A C. Giné (comp.), 
Educación y retraso mental: crónica de un proceso. Edebé: Barcelona. 

 Pañellas, M., i Palau, R. (2012). El Practicum en los grados en Educación Infantil y 
Primaria: una aproximación progresiva a la realidad profesional. Revista de Docencia 
Universitaria, 10(1), 369-388. 
 

Participació a congressos: 
 

 Comunicació: 1r Congrés de Formació per al Treball en Xarxa a la Universitat: 
Complexitat, Coresponsabilitat i Construcció del Coneixement. Febrer de 2009. Títol: 
“Treball en xarxa entre els diferents agents socioeducatius que intervenen en l’atenció 
a les necessitats educatives especials”. 

 Comunicació: 1r Congreso de Docencia Universitaria: Vigo 2009. Títol: “Estrategias 
metodológicas para la asignatura Trastornos de Conducta y Personalidad en los 
estudios de Magisterio”. 

 
Altres mèrits 
 

 Col·laboració en diferents institucions en la formació i en l’assessorament de mestres i 
equips docents: FPCEE Blanquerna-URL, ICE de la UAB, Escola d’Expressió de 
l’Ajuntament de Barcelona, Govern d’Andorra, Xunta de Galícia, entre d’altres. 

 Coordinació de l’Àrea de Psicologia del Desenvolupament (FPCEE Blanquerna-URL). 

 Coordinació de Pràctiques dels graus en Educació Infantil i Educació Primària (FPCEE 
Blanquerna-URL).  



 Dinamització del Grup de Treball d’Educació Primària a la II Jornada de Trobada de 
Pràcticum de les Facultats d’Educació de Catalunya (18 d’abril del 2008, UAB). 

 Dinamització del Grup de Treball d’Educació Primària a la III Jornada de Treball dels 
Equips de Coordinació dels Pràcticums de Grau de les Facultats d’Educació de 
Catalunya (maig del 2009, UB). 

 Representant de la FPCEE Blanquerna-URL a la presentació “La formació de mestres a 
Quebec”, ICE UdL. Colette Gervais, Universitat de Montreal, i Enrique Correa, 
Universitat de Sherbrooke (juny del 2008, UdL). 

 Representant de la FPCEE Blanquerna-URL a les reunions de coordinació sobre el 
Pràcticum dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària convocades pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 Interès en la recerca de l’atenció a les diferències a l’escola, en especial a l’alumnat 
amb dificultats d’aprenentatge i a les seves famílies. També en la salut mental infantil i 
juvenil i la prevenció de trastorns des de l’àmbit escolar.  

 Col·laboració en una recerca sobre l’atenció a les persones amb necessitats especials a 
Catalunya 

 
 
 


