CURRICULUM VITAE
TITULACIONS OFICIALES:
⎫ Diplomatura en Fisioteràpia, cursat a l’Escola
pertanyen a la promoció de 1992.

Universitària Gimbernat,

⎫ Diplomatura en Logopèdia, cursat en L’Escola de Patologia del Llenguatge de
L’Hospital de Sant Pau, pertanyent a la promoció del 1996.
⎫ Especialitat de Fisioteràpia en REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL,
organitzat per la Universitat de Teràpia Manual de Saint Mont França,
pertanyent a la promoció de Barcelona 2006.
⎫ TERÀPIA MIOFASCIAL nivell I i nivell II, organitzat per l’escola de Teràpies
Miofascials TUPIMEK en El Escorial, Madrid.
Promoció 2006 i 2007
respectivament.
⎫ MÀSTER EN OSTEOPATIA, iniciats els estudis a l’Escola D’osteopatia de
Barcelona pertanyent a la Universitat Pompeu Fabra, en l’any acadèmic
20013/17. Actualment en curs.
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
FISIOTERÀPIA:
♣

1r Congrés de fisioteràpia d’Àlgies Vertebrals, organitzat pel Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya, febrer 1992.

♣

Curs de Tècniques aplicades en la atenció Socio-Sanitaria III (Ergoteràpia
y Talleres terapèutics), de 80 hores de durada, organitzat pel Consorci
Hospitalari de Catalunya, en març de 1993.

♣

Curs de Ortesis y pròtesis de l’aparell locomotor, organitzat per l’ Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona de 80 hores de durada, finalitzat en
Maig de 1993.

♣

Curs de Gestos y Activació en geriatra, organitzat por SIFAM, de 30 hores
de durada, finalitzat al Juny de 1993.

♣

Curs de Manutenció de malalts de 20 hores de durada, organitzat pel
centre de salut de la columna vertebral de Barcelona, en juny de 1993.

♣

I Seminari de Electroteràpia de 20 hores de durada, organitzat pel Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya, en desembre del 1993.

♣

VI Jornades Tècniques sobre: La Rehabilitació funcional de les persones
con gran discapacitat física. Neurorehabilitació, organitzades per la Fundació
Institut Guttmann, en abril de 1994.

♣

Jornada de neurologia sobre L’Exercici Terapèutic Cognoscitiu, organitzat
pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en octubre de 1994.

♣

Primeres Jornades Catalanes de fisioteràpia en geriatria organitzades por
l’Escola Universitària Blanquerna, en abril de 1996.

♣

Taller sobre L’espatlla del pacient geriàtric, organitzades per l’Escola
Universitària Blanquerna, en abril de 1996.

♣

Mòdul de Fisioteràpia respiratòria en geriatria, organitzades per l’Escola
Universitària Blanquerna, en juny de 1997.

♣

Mòdul de
Reumatologia en geriatria, organitzades per l’Escola
Universitària Blanquerna, en juliol de 1997.

♣

Jornada sobre la Recuperació funcional del malalt hemiplègic, organitzat
pel Consorci de l’Hospital de la Creu Roja, en novembre de 1997.

♣

I Jornades Nacionals de Rehabilitació Geriàtrica, organitzades per la
Societat Espanyola de Rehabilitació Geriàtrica, al novembre de 1998.

♣

II Jornades Catalanes de fisioteràpia en geriatria, organitzades per l’ Escola
Universitària Blanquerna, en octubre de 1999.

♣

Mòdul de la Tècnica de Kabat, de 40 hores de durada organitzades per
l’Escola Universitària Blanquerna, entre maig i juliol de 1999.

♣

Mòduls de l’Abordatge fisioterapeutic de las parts toves, amb un valor
total de 3 crèdits, organitzat per l’ Escola Universitària Blanquerna, els dies
11,12,13 y 14 de gener de 2001.

♣

Curs de Formació Superior en Reeducació Postural Global en PATOLOGIA
ARTICULAR, organitzat per la Universitat de Teràpia Manual de Saint Mont
França, pertanyent a la promoció de Barcelona 2007.

♣

Curs de Formació Superior en STRETCHIG GLOBAL ACTIU, BASES DE
LA REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL
R.P.G. PER LA SEVA APLICACIÓ A LA GIMNASTICA I L’ESPORT,
organitzat per
la Universitat de Teràpia Manual de Saint Mont França,
pertanyent a la promoció de Saragossa 2007.

♣

Curs de Formació Superior en ESCOLIOSIS, organitzat per la Universitat
de Teràpia Manual de Saint Mont França, pertanyent a la promoció de
Barcelona 2012.

LOGOPÈDIA:
♣

Mòdul De estimulació del llenguatge y la comunicació en la Geriatria,
organitzat pel programa Vida als anys del Consorci Hospitalari de Catalunya,
en octubre de 1997.

♣

Sessió clínica sobre afàsies, organitzada per l’ Institut superior de estudis
psicològics de Barcelona (ISEP), en març de 1998.

♣

Curs de especialització en
Semiologia i Rehabilitació cognitiva del
lesionat cerebral, de 20 hores de durada i organitzat per l’ Escola de Patologia
del Llenguatge de l’hospital de Sant Pau de Barcelona, del 14 al 18 de juliol de
2003.

♣

Curs de Especialització en Teràpia del Llenguatge y psicoestimulació,
organitzat per L’institut Guttmann a gener de 2004.

DOCÈNCIA:
♣

Curs de Formació de formadors, de 150 hores de durada organitzat por
ISFYES, finalitzat en octubre de 1997.

♣

Seminari Sobre L’Assertivitat i habilitats socials per a docents,
organitzada per l’Institut de Formació de la fundació Pere Tarrés, en abril de
1998.

♣

Curs de Formació en l’Empresa impartit por Montaner & Associats,
organitzat por Hospital Municipal de Badalona, de 16 hores en abril de 2005.

ALTRES:
♣

Tècniques aplicades en la atenció Socio-sanitaria III, de 80 hores de
durada, organitzat pel Consorci Hospitalari de Catalunya finalitzat en març de
1993.

♣

I Jornada Socio-sanitaria del Barcelonès Nord i Maresme, organitzada pel
Servei català de salut, en octubre de 1993.

♣

Participació en la presentació de la comunicació pòster: Necessitats de les
persones ingressades en la unitat de Llarga Estada en el CSS EL Carme, en el
3r simposium d’atenció Socio-sanitaria en juny de 1993.

♣

Seminari sobre El procés de atenció i comprensió de la vellesa, organitzat
per ISFYES, en març de 1994.

♣

Mòdul de La gestió interdisciplinar dels problemes de salut mes
prevalents, organitzat pel Consorci Hospitalari de Catalunya, en juny de 1996

♣

Mòdul de Política i organització assistencial en els problemes de
l’envelliment, organitzat pel programa Vida als anys del Consorci Hospitalari
de Catalunya, en octubre de 1997.

♣

IV Jornades Socio-Sanitarias del Barcelonès Nord i Maresme, organitzada
pel Servei català de salut, en novembre de 1998.

♣

Participant de la Comissió Promotora de Bioètica, amb un total de 50 hores
lectives, organitzada per Badalona Gestió Assistencial, des de gener de 1998 fins
març de 1999.

♣

Curs de Metodologia per la millora de Qualitat, de 16 hores de durada,
organitzat per la Fundació Avedis Donabedian, al maç de 1999.

♣

Curs de Informàtica de gestió, organitzat pel Hospital Municipal de
Badalona i impartit pel Institut Superior de Marketing, en març de 2000.

♣

Curs de Bioètica, organitzat por el Hospital Municipal de Badalona durant
el 2000.

♣

Curs de Mètode Alexander, organitzat por Mireia Mora de 8 sessions
realitzat durant els mesos d’octubre a desembre de 2005.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Consulta privada de Fisioteràpia desde 2006.
Fisioterapeuta de Badalona Serveis Assistencials, al CSS EL Carme des de
1992 fins al 2008. També he realitzat tasques de Logopeda des de 1996, amb
dedicació compartida de 20 hores des de març de 2006 fins el 2008.
Fisioterapeuta de Badalona Serveis Assistencials, en la Unitat de Vigilància
de la Salut, amb data d’inici maig de 2006 fins al 2010.
Fisioterapeuta en el Centre Mèdic Catalunya de Santa Coloma de Gramenet,
durant 6 meses al 1994.
Suplències eventuals en diferents centres: Escola Nou Vent d’educació
especial, Residència Roca i Pi, medi FIATC...
Amplia experiència en fisioteràpia domiciliaria.

EXPERÈNCIA DOCENT:
♣
♣
♣

♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

♣

Des de 1996 col·laboro amb la Fundació Pere Tarrés en diferents Cursos de
Mobilització de pacients, higiene postural, prevenció de riscos laborals i higiene
de la veu.
Cursos FORCEM de prevenció de riscos laborals al campo sanitari i
administratiu des del Curs acadèmic 1996/97.
60 hores lectives en el Postgrau de Fonaments de la ASC en geriatria:
Animació Estimulativa y discapacitat; Assistència a persones amb disminució
física, geriatria i salut mental, organitzat per la Fundació Pere Tarrés durant el
Curs 1996/97.
Col·laboració en la formació de auxiliares en geriatria, de la Fundació Pere
Tarrés des del Curs 1998/99.
Col·laboració a la Jornada del voluntariat, organitzada per INCAVOL al
2002.
Col·laboració con el Curs de Prevenció de Riscos laborals, organitzat per la
Unitat de Prevenció de Badalona Serveis Assistencials, que es realitza des del
2002 amb periodicitat anual.
Seminaris i tallers sobre Higiene de la veu, adreçats a personal docent
organitzats per la Fundació Peretarrés.
Cursos de Mobilització de pacients i higiene postural organitzat pel Col·legi
D’infermeria al 2002
Col·laboració en Cursos de formació ocupacional en el àrea de Salut laboral
adreçat al personal d’infermeria per Badalona Serveis Assistencials.
Curs de Mobilització de malalts amb discapacitat, de 24 hores al 2003 y
2005, organitzats per l’Escola Universitària de fisioteràpia Blanquerna de la
URL.
Col·laboració en la formació d’alumnes, en qualitat de pràctiques, de
primer Curs de fisioteràpia de l’Escola Blanquerna i de tercer Curs d’infermeria
de les Escoles universitàries Gimbernat i de Vall d’Hebron des de 1993 fins al
2006
Docent col·laborador de l’Escola Universitària de fisioteràpia Blanquerna i
de FUDINCA (Fundació sindical d’Infermeria Catalana).

