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N

ascuda el 1958 a Cabacés,
a la comarca del Priorat,
interessada en temes d’educació, realitza classes amb alumnat amb dificultats. Estudia Magisteri, Pedagogia i Ciències de
l’Educació amb dues branques:
organització i tecnologia educativa i, nou anys després, orientació escolar i professional.
Treballa com a mestra en diferents centres entre 1979 i
1998, i els vuit darrers anys és
directora de l’escola pública de
Sant Pere i Sant Pau. En aquesta època promou i col·labora en
la lluita per aconseguir l’aula
d’informàtica al centre, i l’institut d’ESO al barri.
Aprova les oposicions de psicopedagogia i el concurs de
mèrits per formar part de l’EAP
de l’Alt Camp, on realitza la
seva tasca des del 1998 fins
al 2006. Posa en marxa una
Unitat de Suport de l’Educació
Especial, la primera a un institut
de la Delegació de Tarragona, el
curs 2004-05. Aquest mateix
curs participa en un grup de
treball del Departament d’Educació per anar fent camí vers
l’escola inclusiva.
Actualment treballa com psicopedagoga en equips d’assessorament psicopedagògic. El curs
2007-08 col·labora en l’assessorament i posada en marxa de
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les USEE del CEIP Cèsar August
i de l’IES Antoni Martí Franquès.
Coordina, dins del Pla de Formació de Zona, un seminari de professionals de les USEE a fi de
formar-se i intercanviar experiències, que encara continua en
l’actualitat.
Aquest mateix curs, sota la seva
iniciativa i promoció, buscant el
suport del Departament d’Educació i d’Inspecció i Programes
Educatius, organitza la I Jornada
de Reflexió sobre les USEE i la II
Jornada d’Intercanvi d’Experiències per l’Escola Inclusiva.
El 2004 presenta una ponència
a Saragossa en el congrés “Hacia una escuela inclusiva”, organitzat per l’Associació Nacional
d’Anàlisi Transaccional. També
presenta la ponència “Models
d’inclusió escolar. Els nens
amb paràlisi cerebral a l’escola
ordinària” a les II Jornades de
Necessitats Específiques de les
Persones Afectades de Paràlisi
Cerebral, realitzat a Tarragona
els dies 17 i 18 de novembre
de 2009, organitzades per l’Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral. Presenta l’experiència
“Acolliment i implantació d’una
USEE a l’IES Narcís Oller”.
Ha presentat experiències en
les trobades organitzades per
la Plataforma sobre l’Escola Inclusiva, celebrades a Barcelona
en els dos darrers anys consecutius.
Ha publicat articles en diferents
revistes educatives, entre les
quals hi ha Àmbits de psicopedagogia, núm. 24; Miramar,
núm. 30; Análisis Transaccional
y Psicología Humanista, núm.
52; Guix, núm. 316 i 317, i Cuadernos de pedagogía, núm. 339.

