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PRESENTACIÓ

Sóc Llicenciada en INEF especialitzada en l’itinerari de salut. Durant aquests
anys he treballat amb nens i adolescents entrenant equips de bàsquet i col·laborant
amb la ONCE amb nens/es amb discapacitat visual. 

Després d’aquest període accedeixo quatre anys a un centre de salut
especialitzat en recuperació de lesions i reeducació postural per adults.

El meu següent pas i amb la inquietud d’experimentar nous reptes és endinsar-
me al món de la docència on vaig romandre 9 anys treballant com a professora
d’Institut tant de la ESO i Batxillerat com de Cicles Formatius.

En aquest transcurs, vaig adonar-me’n que tots aquells anys havia estat amb
nens/es, adolescents i adults acompanyant les històries de vida de cadascun d’ells.

En un moment de canvi personal, vaig buscar auto coneixement i em vaig
endinsar a la Teràpia Corporal Integrativa, on trobo  les eines que completen la meva
mirada actual.  Un exemple d’aquestes eines podria ser la connexió del cos amb les
emocions, la gestació del caràcter i la seva funció,els patrons familiars....

Formada en:

- Curs introductori dels eneatips al programa SAT del Dr. Claudio Naranjo.
- Teràpia corporal integrativa avalada per l’associació nacional de terapeutes

FEDINE.  
- Postgrau de treball psico corporal amb Cherif Chalakani i treball de

reparentalització realitzat amb ell i Montse de Pablo a Mèxic.
- Tècniques gestàltiques aplicades per adolescents.
- Curs de Gestió de conflictes i emocions. 

Actualment treballo a 3Sentits com a terapeuta grupal/individual per a adults,
adolescents i nens, a l’Espai Gestalt com a docent de la formació TCI a Barcelona i
Mallorca i formadora del Curs de Gestió de conflictes i emocions.

I encara continuo amb les ganes d’aprendre i experimentar, actualment estic
cursant el postgrau de Cos i Art amb Susana Estela i Andrés Waksman.

Ens veiem a 3Sentits pel que necessiteu!!!


