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Experiència professional
Inicia la seva trajectòria professional al 2007 com a educadora social al Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) duent a terme un programa específic amb adolescents
que presenten trastorns mentals i fracàs escolar. Fins al 2009 treballa en l’àmbit de la
protecció a la infància i adolescència en risc d’exclusió social. Al 2009 s’integra a un
centre de recerca de la UB com a tècnica de suport a la recerca, treballant en projectes de
recerca per la superació de l’exclusió social i educativa. Al 2012 obté la beca FPU al
Departament de Didàctica i Organització Educativa (UB) amb la qual realitza el doctorat.

Línies d'investigació
Les seves línies de recerca se centren en l’educació inclusiva, especialment a l’educació
secundària, els processos de ensenyança i aprenentatge i la formació docent, la identitat
educativa i cultural de joves des d’un enfocament interaccionista i sociocultural, la relació
entre llengua i cultura i contextos educatius multiculturals.
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