CURRÍCULUM VITAE D’ANNA

BRUN I CURTO

DADES PERSONALS
Data de naixement: 1 - 8 – 1968
Lloc de naixement:

Mataró

Adreça: 08302 Mataró
e-mail: a.bruncurto@gmail.com/ a
 brun@gemasl.com
Núm. col.: 7784

TITULACIONS
Mestratge en Teràpies de Tercera Generació. ISEP Institut Superior d’Estudis Psicològics.
Novembre 2017.
EuroPsy. European Certificate in Psychology clinical and Health. Novembre 2009,
actualitzat.
Especialista en Psicologia clínica. Ministeri d’educació i ciència de Madrid. Febrer
2009.
Curs especialització en neuropsicologia infantil. Institut Guttmann. Febrer 2009.
Mestratge en Medicina Conductual, per la Facultat de Psicologia, de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Bieni 1994-1996.
Cursats crèdits del Doctorat en Psicopatologia Infantil i Juvenil, a la Facultat de
Psicologia, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Llicenciada en Psicologia, especialitat de clínica, per la Facultat de Psicologia, de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Promoció 1993. Col. 7.784

ALTRES TITULACIONS
Diplomada en Professorat d’E.G.B., especialitat ciències, per la Universitat de
Barcelona, Estudis Universitaris Professorat E.G.B. Balmes (Vic). Promoció 1989.
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BEQUES
Programa Erasmus sobre “Developmental Psychopathology”, impartit a la
Universitat de Groningen (Holanda) (1997).
Programa Erasmus sobre “Thinking & Psychopathology: Worry, Intrusions, Obsessions
& Delusions”, impartit a la Universitat de Groningen (Holanda) (1996).
Programa Erasmus sobre “Personality and Psychopathology”, impartit a la
Universitat de Groningen (Holanda) (1995).

ACTIVITAT LABORAL
Psicòloga Clínica Infantil-Juvenil a la Unitat de Psicologia Clínica del GABINET
D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES, S.L. (GEMA,S.L.) de Mataró. (des del Juliol 1996
fins l’actualitat)
Psicòloga clínica infantil-juvenil a l’escola SOL-IXENT de Mataró. (des del març del
2009 fins l’actualitat. A temps parcial)
Col·laboracions a la Llar d’Infants Anca de Mataró. (des del 2007 fins l’actualitat)

ACTIVITAT DOCENT
Tutora Clínica adscrita al “Màster de Psicologia Clínica i de la Salut”. INSTITUT SUPERIOR
D’ESTUDIS PSICOLÒGICS (ISEP) de Barcelona. Menció d’excel·lència. (Des de 1995 fins
l’actualitat)
Tutora del Pràcticum d’alumnes de psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya
(
UOC
). ( curs 2006-2007 fins l’actualitat)
Tutora d’alumnes en pràctiques de psicopedagogia de la UNIVERSITAT DE VIC. (curs
2001-2002, curs 2012-2013)
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CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS
“Generació Digital”.Escola Sol-Ixent. (Setembre 2016) Prezi públic.
“Nens intel·ligents”.Escola Sol-Ixent. (Setembre 2015) Prezi públic.
“Nens feliços”.Escola Sol-Ixent. (Setembre 2014) Prezi públic.
“Els límits: Com i per què?”. Escola Rocafonda.(Maig 2013)
“Educar en temps de crissis”.Escola Vista Alegre. (Curs 2012-2013)
“Taller d’habilitat socials”. Destinat a adolescents amb problemes d’integració
social, escolar i laboral. 9 sessions cada taller. Programa de suport educatiu.
Ajuntament de Mataró. Servei de Benestar Social. Secció d’infància i família. (curs
2007-2008 al 2011-2012)
“Hàbits

d’autonomia”.

Programa

Pere flash per la promoció d’hàbits

saludables. Ajuntament de Mataró - Institut Municipal d’Educació. (curs 2006-2007 al
2012-2013). Centre Obert Salesians (octubre 2010).
“Els límits: recompenses i càstigs”. Escola FRETA (Maig 2011), Escola cirera (Abril
2012),
“L’aventura de ser pares”. Escola Pia Santa Anna de Mataró. Grup de treball,
sessions quinzenals. (curs 2004-2005 fins 2008-2009)
“
Com fer bé les coses des de casa”. Parlem-ne: Espai de trobada i formació per
pares i mares. Ajuntament de Mataró – Institut Municipal d’Educació.(maig 2007)
“La salut de les mares. Sessions informatives i de debat”. Escola bressol Tabalet i
Ajuntament de Mataró – Institut Municipal d’Educació.(abril-maig 2007)

“
Cicle de xerrades formatives per pares i mestres”. Ajuntament de Mataró. (Curs
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009):
- “Noves tecnologies: avantatges i inconvenients”. (Abril 2009)
- Taller: “L’educació a través dels models”. (maig 2008)
- Taller: “Tècniques d’afrontament de l’estrès”. (febrer 2008)
- “Els nens intel·ligents... una sort o un problema?”. (gener 2008)
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- Taller: “La disciplina, l’autoritat i el respecte”. (desembre 2007)
- Retards en la lectoescriptura: Dislèxia”. (novembre 2007)
- Taula rodona: “Estratègies educatives”. (abril 2007)
- “Pautes educatives. Estils educatius”. (abril 2007)
- Taula rodona: “Modificació de conductes”. (març 2007)
- “Aprenentatge d’hàbits, transmissió de valors”. (març 2007)
- Taula Rodona: “La hiperactivitat”. (gener 2007)
- “Autoestima i habilitats socials. Autocontrol”. (novembre 2006)
- “Adolescència i problemàtica associada. Comprendre als incompresos. Entre
el desconcert i la negociació” .(juny 2006)
- “Per què es porten malament? Trastorns de conducta” .(abril 2006)
- “Intel·ligència i memòria” .(desembre 2005)
- “Entendre per comprendre: Introducció a la infància i a l’adolescència.
Factors de risc” .(novembre 2005)

Col·laboradora del “Programa materno-infantil” dirigit a famílies amb dificultats
socials, donant pautes educatives i estratègies d’afrontament de l’estrès. Ajuntament
de Mataró – Benestar Social.(curs 2007-2008)
“Ajudem-los en l’estudi, ajudem-los a créixer”. Escola Pia de Sabadell. (febrer
2005)
“Violència i manifestacions agressives en l’etapa infanto-juvenil. Intervenció
psicològica”.III Jornades a Girona. Facultat de Ciències de l’educació. (maig 2004)
“Som un model”.Escola Pia Santa Anna. (Octubre 2004 i 2005, febrer 2007)
“Abordem els problemes d’atenció i conducta a l’aula”. Escola d’estiu del
Maresme. (30 de juny al 11 de Juliol del 2003)
“Taller de relaxació”. Escola Pia Santa Anna de Mataró. Estudiants d’E.S.O. (Abril
2003-2004-2005-2006-2007-2008)
“Escola de pares i mares”. Escola Pia Santa Anna de Mataró. (febrer, març i abril
2000)
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“Educació per la salut”. I Congrés Internacional de l’Educació.(Març 1998)
“Com ajudar als nostres fills a adquirir uns bons hàbits d’estudi”. Escola Pia Santa
Anna. 
(Febrer 1998)
“L’adolescència”. Unió Tres Escoles Mataró. (24, 25, 26, 27 de novembre i 1, 2, 3,
4, 5, 9, 10, 11, 12 de desembre del 1997)
“ Estils Educatius dels pares i futura influència en el desenvolupament dels seus
fills”. 
Foment Mataroní. (Abril 1997)

PUBLICACIONS
Brun Curto, Anna (2018). El món desconegut.(En curs)
Brun Curto, Anna

(1996). Construcció d’un autoinforme per avaluar l’Estil

Educatiu dels Pares. Estudi pilot. Biblioteca de la Facultat de Psicologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

CURSOS I SEMINARIS REBUTS
“Treball cooperatiu”.Fundació Estatal. Meritxell Cano Batet.

(o
ctubre-novembre 2017) 15 hores.
“L’aprenentatge basat en problemes”. Fundació Estatal. Meritxell Cano Batet.

(
Febrer-març 2017) 15 hores.
“Abordatge a través d’EMDR en psicologia infantojuvenil”. ISEP. Sessió clínica.
(Febrer 2017)
“Avenços en la prevenció, diagnòstic i tractament dels trastorns de la
conducta alimentària (TCA) al llarg de la vida”. CUIMPB. Centre Ernest Lluch .
(Setembre 2016) 15 hores.
“I Jornada del trastorn de l’espectre autista: Ansietat, sexualitat, comorbiditat i
una visió en primera persona; de la infància a l’adolescència”. Fundació Aprenem
maresme. (maig 2016) 10 hores.
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“La Creativitat a l’aula”.Moviment Educatiu del Maresme. Meritxell Cano Batet.
(16-30 Gener 2016) 30 hores.
Jornada: Xarxes socials, jocs de rol online i mòbil a l’àmbit educatiu: de l’ús a
l’abús. 
(17 desembre 2015) 4 hores.
“Diagnòstic i intervenció en les altes capacitats intel·lectuals”. Col·legi Oficial
de Psicòlegs de Catalunya. (Juliol 2015)
“X Congrés de la societat Catalano Balear de Psicologia. Acadèmia ciències
Mèdiques i de la salut de Catalunya i Balears. (Abril 2015)
“Presentació Mètode Glifing, per l’entrenament de les habilitats lectores dels
nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge”.Integratek. (Octubre 2014)
”Ipads, una eina inclusiva per Necessitats Especials”. Taller UOC-Espiral.
Barcelona. (desembre 2013)
“Les intel·ligències múltiples: de la teoria a la pràctica”. Moviment Educatiu del
Maresme. Mataró. (abril-maig 2013)
“Remodelando el cerebro. Rehabilitación neuropsicológica y estimulación
cognitiva”.XXIV Jornades Tècniques de l’Institut Guttmann. (octubre 2012)
“9a. Jornada sobre Dislèxia a Catalunya”. Hospital St. Joan de Déu d’Esplugues
de Llobregat. (abril 2012)
“III

Curso

para

desarrollar

el

Equilibrio

Emocional”.

Barcelona.

(octubre-novembre 2011)
“La ira y la resistencia en pacientes difíciles. Cómo tratar el problema de
autocontrol desde la Terapia Racional Emotiva Conductual”. Dr. Dom Dimattia, Institut
RET, Barcelona. (juny 2011)
“La baja Tolerancia a la frustración. Conceptualización e intervención en
clínica”.Dra. Leonor Lega, Institut RET, Barcelona. (maig 2010)
“Avenços en psiquiatria i psicologia clínica de la infància i l’adolescència”. XII
Jornades. Barcelona. Prof. JOSEP TORO. (juny 2009)
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“Addicció a les noves tecnologies en adolescents i joves”. Fundación Gaudium
– Madrid. (novembre 2008)
“El

trastorn

obsessiu-compulsiu

(TOC):

Avaluació, diagnòstic diferencial,

avenços i abordatge”.Col·legi oficial de psicòlegs de Catalunya. (0ctubre 2008)
“Avenços en psiquiatria i psicologia clínica de la infància i l’adolescència”. XII
Jornades. Barcelona. Prof. JOSEP TORO. (juny 2008)
“Fem xarxa. La intervenció en xarxa amb els maltractaments infantils”.
Associació catalana per la infància maltractada. Ajuntament de Mataró. (25 Hores –
setembre, octubre i novembre 2007)
“6ª. Jornada sobre Dislèxia a Catalunya”. Associació Catalana de Dislèxia.
(Gener 2007)
“Models de família. Estratègies per resoldre problemes entre pares i fills”. Giorgio
Nardone. (Maig 2006)
“Avenços en psiquiatria i psicologia clínica de la infància i l’adolescència”. IX
Jornades. Barcelona. Prof. JOSEP TORO. (Abril 2005)
“Jornades de Psiquiatria de la infància i la joventut, XI curs de formació
continuada,

sobre

Trastorn

obsessiu-compulsiu

infanto-juvenil”.

Vall

d’Hebron,

Barcelona. (26-27-28 de gener 2005)
“II Seminari d’Actituds Educatives, Afrontament de la Violència”. Vall d’Hebron,
Barcelona. (Juliol 2004)
“Avenços en psiquiatria i psicologia clínica de la infància i l’adolescència”. VIII
Jornades. Barcelona. Prof. JOSEP TORO. (Abril 2004)
“Avenços en el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat”. Fundació
ADANA i Col-legi Oficial de Metges. (Novembre 2002)
“Programa de Competència Social”. Secretariat de les institucions escolars de
l’Escola Pia de Catalunya. ( Octubre 2002)
“Des de les conductes disruptives als trastorns de comportament en la infància i
l’adolescència”. Facultat de psicologia, Ciències de l’educació i de l’Esport
Blanquerna. Universitat Ramon Llull. (Maig 2002)
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“IV Jornades de psicopediatria”. Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron. (Gener
1999)
“IV Jornades de psiquiatria de la infància i l’adolescència”. Hospital
Materno-Infantil Vall d’Hebron. (Gener 1999)
“XII Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la
Pràctica Clínica”.

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i

Societat Catalana de Psiquiatria. (Març 1997)
“Primera jornada de Neurociències”.Institut Dexeus. (Octubre 1996)
“Avances en Psiquiatria y Psicologia Clínica de la Infància y la adolescència”.
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. (Novembre 1995)
“Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica”.
Societat Catalana de Psiquiatria, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
de Balears. (Abril 1995)
“Avenços en l’aplicació del MMPI i del CPI en Psicologia clínica”. Hospital de
Sant Pau de Barcelona. (Juliol 1994)
“Avenços en Esquizofrènia”.Hospital de Sant Pau de Barcelona.(Juliol 1994)
“La Psicopatia, sabem o no sabem què fer amb els psicòpates?”. Hospital
General de Manresa. (Juliol 1994)
“Tècniques i Habilitats per les relacions interpersonals”. Societat Catalana de
Sexologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques . (Juliol 1994)
“Identitat Masculina: conflicte, crisis i alternatives. Masculinitat i feminitat: sol
davant l’altre”. Societat Catalana de Sexologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques .
(Juliol 1994)
“L’ajut a la família de la persona gran: intervencions psicològiques”. Institut de
Sociologia i Psicologia Aplicades. (Juliol 1994)
“Prevenció i desenvolupament primerenc”. Servei d’Atenció Precoç del
Maresme. (Octubre 1993)
“Sexologia”.Universitat Autònoma de Barcelona. (Març 1993)
“Hipnosi i Teràpia del Comportament”.Scritc. (Novembre 1992)
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“Lateralitat i desenvolupament infantil”. Institut Mèdic de Desenvolupament
Infantil. (Novembre 1991)
“Monitora-Terapeuta del desenvolupament infantil”. Centre d’orientació i
diagnòstic del desenvolupament infantil. (Juliol 1991)

EXPERIÈNCIA LABORAL
Psicòloga clínica-escolar a l’etapa d’E.S.O. de L’ESCOLA PIA SANTA ANNA de
Mataró (substituint la psicòloga nominal: setembre 2001- maig 2003, abril-juny 2004)
Psicòloga clínica Infantil-juvenil a la Unitat de Psicologia Clínica de la CLÍNICA SALTOR
de Mataró. (Febrer 1994-Juny 1996)
Resident de Psicologia Clínica Infantil-Juvenil a la Unitat d’Especialitats
Pediàtriques de l’INSTITUT DEXEUS de Barcelona. (Setembre 1995 -Novembre 1996)
Resident de Psicologia Clínica infantil-juvenil al CAPIP de la MÚTUA DE TERRASSA
.
(Novembre 1994-Desembre 1995)
Educadora de l’ESCOLA LEXIA, de nens amb problemes d’aprenentatge,
Barcelona. (Desembre 1993-Juny 1994)
Col·laboradora en les funcions del Gabinet de Psicologia Escolar de l’
ESCOLA
PIA SANTA ANNA de Mataró. (1994)
Pràctiques en el centre de deficients mentals profunds dels GERMANS
FRANCISCANS DE LA CREU BLANCA de Sant Andreu de Llavaneres. (1993)
Pràctiques amb pacients psicòtics a la COMUNITAT TERAPÈUTICA D’ARENYS DE
MUNT
. (1992)
Pràctiques de mestra a l’ESCOLA PIA SANTA ANNA i ROCAFONDA de Mataró.
(1985-1986)
Monitora i coordinadora de branca de nois i noies d’entre 9 i 23 anys, del GRUP
D’ESCOLTES A. E. LA SOCA. COL·LEGI VALLDEMIA de Mataró. (Cursos del 1986 al 1989 i
del 1992 al 1994)
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ACTIVITAT D’INVESTIGACIÓ
Creació d’un qüestionari per valorar els estils educatius dels pares. Mestratge.
UAB
Col·laboradora del grup de treball “GRUP DE PARES” del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya (COPC).
Col·laboradora en la investigació duta a terme a la Universitat Autònoma de
Barcelona, departament Avaluació i Tractament en psicopatologia Infantil,

de

VALIDACIÓ DE LA DICA, responsable: Lourdes Ezpeleta. (curs 1996-1997)

ALTRES
Sòcia adjunta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la salut de catalunya i
de Balears.
Component de la comissió tècnica de maltractament. Per l’elaboració del “Protocol
per l’abordatge de situacions de maltractament i de risc social en infants i
adolescents.”

Ajuntament de Mataró. Secció infància i família – Servei de Benestar

social 
(Setembre 2008 - juny 2012)
Monogràfics a CATALUNYA INFORMACIÓ: Programa Quaderns de Pedagogia amb
Marta Bellès:

“Les pors infantils”, “Els fills únics”, “La tornada a l’escola”, “Els hàbits

d’autonomia”, “Els gelos”. (en arxiu a cat ràdio 2007-2008)
Cotertuliana a TV MATARÓ a la taula rodona dedicada a “Hans Christian
Andersen”. (abril 2005)
Cotertuliana a RÀDIO 4, Rne, en repetides ocasions. (1997,1998, 1999, 2000,
2001, 2002)- “El fracàs escolar”.
- “La superdotació”.
- “Les famílies numbroses”.
- “Les joguines”.
- “Agressivitat infantil”.
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- “Relació entre germans”.
- ”Educar”.
Cotertuliana de Ràdio Argentona. Programes de difusió de psicologia. (2000)

INFORMÀTICA
Formació bàsica en:
MICROSOFT WORD 97. Cetemsa, Mataró. (1999 – 20 hores)
MICROSOFT ACCESS 97. Cetemsa, Mataró. (1999 – 30 hores)
SISTEMA SPSS – Eines informàtiques per l’anàlisi de dades d’investigació. UAB.
(curs doctorat 96-97)
Power point - Nivell usuari.
Prezi - Nivell usuari.
Drive - Nivell usuari.

IDIOMES
CATALÀ – Nivell D
CASTELLÀ
ANGLÈS

–

Nivell

curs

First

Certificate.

International

house.

Mataró.

Lda. Anna Brun Curto
Mataró, 20 gener del 2019
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