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Formació acadèmica
-

Llicenciada en psicologia (1996) per la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
Màster en Psicopatologia Clínica (1998) per la Fundació Vidal i Barraquer de
Barcelona.

-

Curs d’Especialista en Rorschach (2001-2003) a la Societat de Rorschach i
Mètodes Projectius de Barcelona, orientat a realitzar valoracions psicològiques.
III Cicle Formatiu Bàsic en Psicologia Forense (2003) organitzat pel Col·legi
Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Màster intensiu de Perfeccionament en Psicologia Psicoanalítica (2009) a
l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP).

Formació complementària
-

(1999) Assistència a la “II Jornada sobre adolescents i agressivitat en els
sistemes socioeducatius actuals”, organitzada per la Societat Catalana de
Rorschach i Mètodes Projectius.

-

(Febrer 2012) Assistència a les XIX Jornades de Psicoanàlisis i Psicoteràpia
Psicoanalítica titulades “Trastorno Límite de la Personalidad”, organitzades per la
Societat Espanyola de Psicoanàlisi.

Experiència laboral

-

Psicòloga al Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida a dones que han
patit una situació de violència de gènere (SARA) de l’Ajuntament de
Barcelona.
Febrer 2015-Actualitat
Tasques: Psicòloga infantil i de dona de l’equip multidisciplinar del SARA
realitzant valoracions diagnòstiques i tractaments psicoterapèutics a nens i

nenes que han patit una situació de violència, així com treballant aspectes de
marentalitat amb les seves mares.

-

Psicòloga al Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que han patit
una situació de violència (SIE) del Baix Llobregat.
Setembre 2014- Novembre 2015
Tasques: Psicòloga infantil i de dona de l’equip multidisciplinar del SARA
realitzant valoracions diagnòstiques i tractaments psicoterapèutics a nens i
nenes que han patit una situació de violència, així com treballant aspectes de
marentalitat amb les seves mares.

-

Psicòloga Clínica al centre d’Acollida Estels del Masnou.
Abril 2013-Octubre 2013
Tasques: Treball com a Psicòloga Clínica dins de l’Equip Tècnic del centre
realitzant valoracions dels nens i nenes, així com de les seves famílies i
realitzant Síntesis Avaluatives i propostes de mesura de protecció dels infants,
consensuades amb l’equip multidisciplinar.

-

Psicòloga Clínica a la Unitat de Tractaments Especialitzats en nens,
nenes i famílies amb situació de violència a l’Hospitalet de Llobregat.
Setembre 2004-Abril 2013
Tasques: Treball com a Psicòloga Clínica, en el marc d’un equip
multidisciplinar,
realitzant
valoracions
psicològiques,
tractaments
psicoterapèutics i seguiments amb nens, nenes i adolescents que han patit una
situació de violència, així com a les seves mares.

-

Psicòloga Clínica a la Unitat de Pediatria Social (UPS) de l’Hospital
Germans Trias de Badalona.
Setembre 2004-Abril 2013
Tasques: Realització de processos diagnòstics, avaluacions i orientacions a
nens i adolescents amb sospita d’abús sexual, així com supervisió de casos
d’abús sexual a equips de diferents serveis de salut mental.

-

Psicòloga Clínica amb un gabinet psicològic propi a Barcelona.
1999-Actualitat
Tasques: Avaluacions i tractaments psicoterapèutics, així com avaluacions
pericials i realització dels informes pertinents en casos on hi ha hagut situacions
de violència.

Investigacions i Publicacions
-

Royo, R; Gálvez, C; Arnau, C; Llorca, R; Molina, J. “No puc confiar en tu”. El vincle
terapèutic en adolescents víctimes de la violència. Revista Catalana de Psicoanàlisi.
Vol XXV/2, Monogràfic: Violència i Identitat, p.77-91, 2008.

-

Març 2014-Setembre 2014. Participació en la investigació: Participació dels infants
en la justícia, organitzada pel GES (Gabinet d’Estudis Socials) en col·laboració amb
l’Agencia de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Informàtica
-

Idiomes

Coneixements a nivell d’usuari.
Paquets Office i Open Office.
Diversos navegadors i gestors de correu.

- Nivell alt de català i castellà.
- Nivell mig d’anglès.

Altres dades d’interès

-

Data i lloc de naixement: 28/04/1974 a Barcelona.
Carnet de conduir B-1. Vehicle propi.
DNI: 38143948N
Membre de la Societat de Rorschach i Mètodes Projectius.
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