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Sobre mi
►

Arterapeuta, Arteducadora i Docent. Cofundadora del grup d’arteràpia i mediació artística Cos Col·lectiu.

Acompanyo a grups i a persones a través de l’arteràpia i l’educació-mediació artística. Dissenyo,
coordino i dinamitzo projectes, activitats i formació.
►
►

Les meves eines: Audiovisual, Il·lustració, Arts i eines corporals. Treballo transdisciplinàriament.

Les meves metodologies: l’aprenentatge vivencial posant el cos en el centre, la perspectiva de gènere i
interseccional, la inclusió de les diversitats, la promoció del pensament crític i la diversió!
►

Més de 7 anys d’experiència en els àmbits formatiu, socioeducatiu i comunitari, amb adolescents, joves
i dones. Experiència també amb infància i gent gran.
►

Àmbits d’interés i especialitats: Adolescència i joventut, prevenció de violències de gènere, diversitat
sexual i de gènere (LGTBIQ+), educació afectiva, interculturalitat.
►

Estudis
2020 - EN CURS / Màster de FORMACIÓ DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes: Universitat de Barcelona.
2017 - 2018 / Curs d’ESPECIALITZACIÓ EN ARTERÀPIA: Institut d’Arteràpia Transdisciplinària [IATBA]
- European Graduate School (Suïssa). 100h de pràctiques.
2015 - 2017 / Màster en ARTERÀPIA: Institut d’Arteràpia Transdisciplinària [IATBA] - European Graduate
School (Suïssa). 300h de pràctiques. Orientació basada en la teràpia d’arts expressives, la psicoteràpia
humanista i aspectes del psicoanàlisi.
2014 - 2015 / Postgrau en TEATRETERÀPIA: Institut Gestalt de Barcelona.
2006 - 2011 / Llicenciada en BELLES ARTS: Universitat de Barcelona. Especialitats: Educació, audiovisuals, il·lustració, performance. Beca Sèneca i beca Erasmus.
2003 - 2006 / Estudis en PERIODISME: Universitat Autònoma de Barcelona. Primer cicle.
2016 / Curs MONITORA ACTIVITATS DE LLEURE: Escola lliure El Sol. Barcelona.
2018 / Curs AGENT ANTIRUMORS: Bcn Acció Intercultural.
2015 - Actualment / Cursos MOVIMENT-EXPRESSIÓ CORPORAL: Dansa-teatre, Dansateràpia, Moviment
Autèntic, i altres enfocs de la Dansa-impro i creativa.

Idiomes i altres eines
► Castellà
► Anglès
► Italià

i català

► Microsoft Office
► Wordpress
► Mailchimp

► Xarxes socials
► Programes d’edició

i audiovisual

gràfica

Experiència

2018 | Arterapeuta amb dones diagnosticades amb fibromiàlgia. Associació d’afectats i afectades per la fibromiàlgia
(ACAF). St. Adrià del Besòs.

Arteràpia

2018 | Arterapeuta amb dones migrades. La Troca, Escola
Comunitària de Formació Permanent. Barcelona.

► Acompanyament grupal per al desenvolupament

personal i la convivència positiva

2019 | ArtEducadora. Cos Col·lectiu / Transductores. Projecte d’intervenció artística sobre la vulnerabilitat a través de
l’audiovisual, a l’Escola Collaso i Gil. Barcelona.

2018 | Arterapeuta amb adultes. Art & Coop, Pla Comunitari
Poble-Sec. Taller “Créixer i conèixer-nos a través de personatges”, 10è cicle de tallers Equilibradament. Barcelona.
2016/17 | Arterapeuta amb adolescents. Institut Diversitas.
Acompanyament a l’alumnat de l’Institut Pedagogium Cos.
Sant Boi de Llobregat.

2017/19 | Tallerista Xarxes per la Convivència. Institut Diversitas. Dinamització de tallers de performance per a la promoció de la convivència positiva. Municipis arreu de Catalunya.
2017 | Dinamitzadora Aula multimèdia (fotografia i vídeo).
C. Municipal Ana Díaz Rico, Associació Japi. L’Hospitalet.
2017 | Dinamitzadora Aula multimèdia (gent gran). Fundació Politècnica de Catalunya. Tallers d’informàtica a Casals
de Gent Gran de Barcelona.

Mediació i Educació artística
► Audiovisuals, disseny gràfic, il·lustració i arts

vives al servei de les persones i de la comunitat
► Alfabetització multimèdia

2011-13 | Formadora disseny gràfic i web per a empreses.
Gam. Barcelona província.
2010 | Tallerista expressió plàstica. Fundación Curarte.
Hospital 12 Octubre. Adreçat a infants hospitalitzats. Madrid.

Dinamització socioeducativa i juvenil
Disseny, gestió i dinamització de tallers/projectes
► Treball focalitzat en l’educació emocional a través
de les arts i en la mediació artística
► Disseny de material de difusió, gestió web a través de plataformes CMS i gestió de xarxes socials
► Redacció de projectes, memòries, etc.
►

2019 | Formadora en sensibilització i prevenció de violències de gènere a través de l’art. Cos Col·lectiu / Fundació
Surt. Disseny i dinamització de sessions adreçades a menors
i joves que han estat atesxs pels Equips d’Assessorament
Tècnic i Mediació de Justícia Juvenil. Catalunya.
2016/19 | Formadora relacions sanes, prevenció de
violències de gènere, i diversitat sexual i de gènere.
Institut Diversitas. Disseny i dinamització de tallers.

Associacionisme
► Activisme

en àmbits LGTBIQ+ i feministes

2020 | Educadora. Servei Protecció d’Emergència Kirikú,
Eduvic SCCL. Acompanyament en les tasques diàries.
Tallerista en expressió artística i en creació audiovisual.
2019/20 | Dinamitzadora Aula TIC i educadora. Espai Jove
Remolí, Fundació Pere Tarrés. Esplugues de Llobregat.
2018 | Dinamitzadora juvenil i tallerista d’expressió artística. Espai 12@16, Progess. Poble-sec, Barcelona.
2017 | Dinamitzadora lleure joves. Casa de Joves Dar Chabab, St. Pere Claver-Suara. Atenció a joves migrants en situació de sensellarisme, trastorn mental i addiccions. Barcelona.
2016/17 | Educadora adolescents. Tasca Projectes. Casals
d’Hivern/Estiu per a adolescents en risc d’exclusió social, sobre
educació emocional i art. Districte Sants-Montjuïc, Barcelona.
2016/17 | Educadora espai socioeducatiu. Gedi, Fundació
Catalunya-La Pedrera. Reforç escolar a infants en risc d’exclusió social. Educació emocional a través de l’art. Badalona.

Formació
► Prevenció de violències de gènere, relacions

sanes, diversitat cultural, sexual i de gènere

2011/14 | Membre de l’equip organitzatiu a diferents
associacions LGTBIQ+ i feministes. Panteres Grogues
i Fem Art, Ca la Dona.

