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-Graduat en Psicologia a la Universitat de Barcelona el 2012
-Postgrau de Trastorns del Desenvolupament
-Curs professional de la Confederació Espanyola de Punts de Trobada Familiar

- Psicòloga col·legiada número 26.492
- Postgrau en Psicología Infanto-Juvenil 
- Màster en Atenció precoç i Necessitats Educatives Especials
- Cursos especialitzats en el Trastorn de l'Espectre Autista
- Intervenció psicoterapèutica individual i grupal 

- Psicòloga Col·legiada número 29.205
- Grau en Psicologia. Universitat Autònomade Barcelona (2020)
- Erasmus+ en Gdańsk, Polònia (2019-2020)
- Màster de Psicologia Infantil i Juvenil: tècniques i estratègies d'inter-
venció.Universitat Oberta de Catalunya (Actualment)
- Títol Monitora d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Fundació Pere 
Tarrés (2019)
-Cursos especialitzats en EMDR i en el Trastorn de l’Espectre Autista
- Intervenció psicoterapèutica individual, reeducacions psicopedagògiques 
i monitora d'oci

- Psicòloga col·legiada número 24682
- Màster en teràpia breu estratègica
- Formació en teràpia gestalt
- Curs d’intervenció amb nens i adolescents
- Cursos especialitzats en reeducacions psicopedagògiques i en el trastorn 
de l’espectre autista
- Intervenció psicoterapèutica amb nens, adolescents i adults- Intervenció psicoterapèutica amb nens, adolescents i adults

- Psicòloga col·legiada número 27450
- Grau en Psicologia
- Màster en Psicologia General Sanitària
- Màster en Psicologia de l'Educació
- Postgrau en Terapia Assistida amb Gossos
- Cursos especialitzats en Trastorns de l'Espectre Autista
- Cursos gestió emocional i autoestima en nens i adolescents.- Cursos gestió emocional i autoestima en nens i adolescents.

-Responsable espai d’oci

-Psicòloga col·legiada número 22854
-Màster en Psicopedagogia
-Referent del servei d’oci i responsable del grup d’adolescents 
-Intervenció psicoterapèutica individual i grupal 

-Psicòloga col·legiada número 19.679
-Cursos especialitzats en el Trastorn sw l’espectre autista i TDAH
-Responsable del servei d’inserció laboral
-Intervenció psicoterapèutica individual i grupal 
-Master en Neuropsicologia per la UOC


