LAURA BRANDNER MARCHENA
Nascuda a Barcelona, 8 de juny 1985
620 997 469 / 620 730 590

laura.brandner@copc.cat

Nº Col.legiada: 17.657 Certificat Psicòleg Sanitari
DNI:46361460S. Carnet B de conduir
FORMACIÓ ACADÈMICA
Octubre 2015-Juny 2017 Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània. ACPP
Novembre 2013 Acreditació clínica per passar test ADI-R (Entrevista per al diagnòstic de
l’autisme, revisada) i ADOS (Escala d’observació per al diagnòstic de l’autisme)
Octubre 2009- Juny 2011 Màster en Atenció Precoç i Família. Universitat Blanquerna.
Setembre 2004–Gener 2009 Llicenciada en Psicologia. Universitat de Barcelona.
1988-2004 Educació primària, secundària i batxillerat Col·legi Sagrat Cor Sarrià.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
-Setembre 2011- Actualment Psicòloga a Centre CEDIPTE
Funcions: atenció a nens, adolescents i adults. Primeres entrevistes de valoració i diagnòstic,
desenvolupament de tractaments individuals i amb pares. Pautes de criança i orientació escolar i
professional. Coordinació amb Escoles i altres professionals (Logopedes, Fisioterapeutes,
Psiquiatres...). Servei de prevenció a Escoles Bressol. Xerrades a Escoles i AMPA. Formació
presencial i online d'alumnes de pràctiques i de Màster General Sanitari i de Postgraus.
-Setembre 2016-Juny 2017 Pràctiques de Psicòloga al Centre de Salut Mental d'Adults
(CSMA) de Sants, de la Fundació Sant Pere Claver
Funcions: primeres entrevistes de valoració i diagnòstic de psicopatologia d'adults a l'Ambulatori de
Sants i derivació a tractament a diversos serveis (CSMA, UPPA i altres) o entrevistes de seguiment.
Setembre 2015-juny 2016 Pràctiques de Psicòloga al Centre de Salut Infanto-Juvenil
(CSMIJ) de Sants, de la Fundació Sant Pere Claver
Funcions: Atenció a nens i adolescents (6-18anys) i als pares. Observació de casos, entrevistes de
valoració, diagnòstic, tractament i seguiments.
-Setembre 2013- Desembre 2014 Psicòloga petita infància a Centre d’Atenció Precoç Delta
CDIAP, de Viladecans i Castelldefels
Funcions: Atenció a famílies i als seus fills (0-6 anys): entrevistes de seguiment, diagnòstic, passar
test, tractament i derivacions. Coordinació amb altres serveis (Escoles, EAP, Serveis Socials,
Pediatres, centres oberts). Responsable de gestió de la pròpia agenda així com de l’ús de la base
de dades per informatitzar les sessions. Treball en equip multidisciplinar.
-Octubre 2011-Juny 2013 Psicòloga petita infància a Centre d’Atenció Precoç Baula CDIAP,
de l'Hospitalet
Funcions: Atenció a famílies i als seus fills (0-6 anys): entrevistes d’acollida i de seguiment,
diagnòstic, passar test, tractament i derivacions. Coordinació amb altres serveis (Escoles, EAP,
Serveis Socials, Pediatres, Centres Oberts). Participació a les reunions d’equip i supervisions.
Desplaçament mensual a Escoles Bressol per fer prevenció. Responsable de gestió de la pròpia
agenda així com de l’ús de la base de dades per informatitzar les sessions. Treball en equip
multidisciplinar. Observació i col·laboració en casos d’altres professionals del centre.
-Gener-Maig 2011 Pràctiques a Centre d’Atenció Precoç CDIAP Passeig de Sant Joan, de
Barcelona

Funcions: Responsable d’un cas de trastorn del desenvolupament per falta d’estimulació de
l’entorn. Tractament setmanal del nen amb resultats positius (desenvolupament cognitiu i
emocional). Realització d’una memòria de pràctiques. Qualificació d’excel·lent, per part de la tutora
del centre, per les tasques desenvolupades al servei.
-Juny 2010-Octubre 2011 Tècnic mig al Departament de Formació Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC)
Funcions: Revisió d’expedients del 2008-2009 d’entitats que demanen subvencions i justificació
econòmica d'aquestes. Assessorament a les Entitats. Revocacions inicials i finals d’expedients.
Estudi d’al·legacions.
-Octubre 2009-abril 2010 Orientadora laboral/tècnica d’inserció Oficina de Treball del SOC
Funcions: Atenció a l’usuari, gestió de la seva demanda, anàlisi de perfil professional, gestió de CV i
proposta d’orientació i/o itinerari, assessorament de recursos i millora de competències. Control
d’expedients, arxiu i sancions.
-Setembre 2008-Gener 2009 Pràctiques com a psicòloga a Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil de Sant Andreu (CSMIJ), Fundació Eulàlia Torres de Beà (FETB)
Funcions: Observació de casos. Assistència a seminaris de test, de joc simbòlic i de reeducació.
Realització d’una memòria. Qualificació d’excel·lent, per part de la tutora del centre, per les tasques
desenvolupades al servei.
-Setembre 2006–gener 2009 Col·laboració com a psicòloga clínica infantil a Centre de
Psicologia i Logopèdia al Bon Pastor
Funcions: Pràctiques com a co-terapeuta. Atenció psicològica a nens i adolescents (0 a 18 anys) i a
les famílies. Avaluació de casos, diagnòstic i tractament. Observació a l’aula. Passar tests
estandarditzats i no estandarditzats. Reeducacions i classes de reforç psicopedagògic individuals i
en petit grup.
-Setembre 2006- Desembre 2006 Coordinadora psicopedagògica a Empresa Acadomia
(Pràctiques d’empresa)
Funcions: Atenció personal als alumnes. Entrevistes de selecció a professors. Avaluació de
l’evolució individual de l’alumne i avaluació del professor. Realització d’informes de seguiment
mensuals de l’aprenentatge de l’alumne i de l’avaluació del professor.
-Període 2003-2008 Monitora d’activitats de lleure.
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA I ALTRES DADES D'INTERÈS
Assistència a seminaris clínics i formació continuada (Fundació Sant Pere Claver, ACPP, SEP, etc.)
Assistència i participació mensual a seminaris del psicomotricista Josep Rota (Octubre 2011-Juny
2013).
Títol de monitora d’activitats de lleure infantil i juvenil. (2004, 250h)
Curs d’anglès i estada en família a Cambridge. (2000, 160h)
Curs de primers auxilis. (1999, 20h)
IDIOMES Català (certificat de Suficiència C) i castellà nadius, anglès: mig (First Certificate Exam,
2000) , alemany: nivell bàsic Escola Oficial d’Idiomes (2011, 160h), francès: bàsic.
INFORMÀTICA Usuària avançada de informàtica.
COMPETÈCIES PERSONALS Capacitat d'organització, eficiència i capacitat de treball en equip.

