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Currículum Joan Contreras

Juan José Contreras Argüelles
Data de Naixement: 09/05/1968
Adreça Professional: Passeig de la Muntanya, 58, entlo - 08400 Granollers
Telèfon: 93 879 37 31
Correu electrònic: info@joancontreras.com
Pàgina web: www.joancontreras.com
Nº. de col·legiat: 6.783.

Antiguitat: 28/10/1991

Currículum (teòric)
•
•

•
•
•
•
•
•

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
(promoció 1986-1991).
Realització dels següents cursos:
o Curs Cemedete de comunicació y logopèdia aplicada a psicologia
evolutiva infantil (abril 1989 - 50 h.).
o Curs d’Autisme i Psicosis Infantils (1989).
o Curs intensiu d’Autisme Infantil (desembre 1989).
o Curs d’Estrès Professional (juliol 1989 - 20h.).
o Curs de capacitació para Terapeutes del Desenvolupament (1990 50h.).
o Curs de Fracàs Escolar (juliol 1991).
o Curs de Psicomotricitat Evolutiva (1991).
o Grau inicial de P.N.L. (1992 -50h.).
o Curs de Pediatra del desenvolupament (1991).
o Curs de Psiquiatria de la infància (1995).
o Seminari Teòric-Pràctic en Anàlisis Bioenergètica (2001).
Assistència a divers congressos i conferències a Barcelona.
Estudis de Teràpia Familiar Sistèmica, 1er i 2n any, Formació Bàsica (Escola
Kine, cursos 1997-1998 i 1998-1999 - total 200 h.).
Curs de Narrativa Oral amb Numancia Rojas, curs 2000-2001, a Barcelona.
Diferents cursos amb Iván Ramón Bolaños, terapeuta i chamán mexicano.
Concessió del títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica, segons
Reial Decret (2490/1998) a 23 de novembre de 2005.
Assistència a diferents cursos de formació sobre clown, treball corporal,
PNL i tots aquells cursos i conferències que suposin un avanç creatiu,
significatiu i innovador a les teràpies i formes d’intervenció i assessorament
a famílies.
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Currículum (pràctic)
•

•
•
•
•

Al llarg del curs 1992-1993 coordinador de les pràctiques de l’assignatura
"Comunicació Humana" de la Facultat de Psicologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona (catedràtic, Adolfo Perinat).
Professor de cursos de Tècniques d’Estudi a Bilbao i València (juny dels
anys 1991 i 1992).
Realització de Tallers de logopèdia, curs 1990-1991.
6 anys de pràctiques a Cemedete (Centre Mèdic del Desenvolupament
Infantil), de Barcelona.
4 anys de pràctiques a Coddi, (Centro d’Orientació i diagnòstic Educatiu), de
Barcelona.

Activitat Professional Realitzada
•

•

•

•
•
•

•

•

Treball a l'”Escola Pía” de Granollers com a psicòleg en tasques de
diagnòstic, derivació, seguiment de casos i assessorament d'alumnes en
Educació Primària i Educació Infantil, (25 hores setmanals). Des del curs
1992-1993 al 1997-1998 (6 anys).
Treball en el “Col·legi La Salle” de Sant. Celoni, del curs 1998-1999 al curs
2001-2002 com a psicòleg del centre, en tasques de diagnòstic,
assessorament i teràpia d'alumnes amb dificultats emocionals,
d'aprenentatge i comportament (4 anys).
Psicòleg del “Centre Drac” de logopèdia (Mataró) des de juny de 2000 fins a
juny de 2001. Treball de diagnòstic i tractament de nens amb dificultats de
parla i llenguatge. Coordinació amb les logopedes del centre i
assessorament a pares (1 dia per setmana).
Assessor psicopedagògic al “Casal Infantil Hora de Déu” de la Raval des de
febrer de 1999 fins a juny de 2000 (treball de voluntariat).
Assessor psicopedagògic del “Casal de Nens de St. Adrià” des de juny de
2000 a 2001 (treball de voluntariat).
Coordinador del Gabinet d’ Orientació Psicopedagògica del “Col·legi Mare
de Déu del Carme” del Prat del Llobregat, des del curs 1999-2000 fins el
2005-2006. Treball professional d’orientació i seguiment a alumnes,
famílies i professors de l’ESO (12 hores setmanals).
Orientador de la ESO al “Col·legi Sagrat Cor Besòs”, de Barcelona del curs
2007-2008 al 2011-2012. Treball d’orientació, diagnòstic i seguiment
d’alumnes i famílies.
Psicòleg consultor de l’”Associació Fada”, d’orientació i prevenció en
abusos sexuals en nens, des de l’any 2000 fins al 2005, amb seu a Barcelona,
amb tasques de diagnòstic i teràpia de nens, adolescents i adults que hagin
patit maltractaments i abusos sexuals.
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Activitat Professional Actual
•

•

•

•

•
•

•

Treball de consulta privada a Granollers, (Barcelona), des de l’any 1992,
amb nens i adolescents amb problemes de llenguatge, socials i de
comportament. Seguiment escolar i treball terapèutic amb les famílies
(hores convingudes).
Assessorament a les següents llars d’infants:
o "Els Rossinyols", a Granollers, amb tasques de diagnòstic,
assessorament, coordinació i orientació psicològica des del curs
1992-1993 amb nens de 5 mesos a 3-4 anys (quinzenal).
o "El Patufet", a Granollers, amb tasques de diagnòstic, assessorament,
coordinació i orientació psicològica des del curs 2000-2001
(trimestral).
o “Cangur” Badalona i Santa Coloma. Des del curs 2006-2007, de
forma setmanal, assessorant a pares y professores en la seva tasca
del dia a dia. Xerrades i tallers de pares.
o "Sol i Lluna" de Mollet del Vallès. Assessorament des del curs 20062007. Quinzenal.
Psicòleg de l'Equip d'Orientació Psicopedagògica del “Col·legi Sagrada
Família” - Horta, de Barcelona, des del curs 1998-1999 fins a la data actual.
Coordinació del treball amb els psicòlegs i pedagogs del centre (1 dia per
setmana). Alumnes de Primària i Secundària. En el present curs, a més de la
coordinació, porto l'assessorament d'Educació Infantil.
Psicoterapeuta al “Centro Abierto Don Bosco”, al barri de Navas, de
Barcelona, des del 2009, col·laborant amb els educadors i duent a terme
teràpies amb els usuaris del centre.
Psicoterapeuta col·laborador de “Cáritas” de Granollers, y “Serveis Socials”
de Granollers, Les Franqueses y Canovelles, des del 2013.
Conferenciant, col·laborador amb Ajuntaments, Ampes, Fundacions i
Altres Entitats amb xerrades i col·loquis i assessoraments puntuals que
tinguin relació amb la psicologia evolutiva, clínica educativa en el món de
l’Infant, l’adolescent i l’educació.
Dintre de la tasca de divulgació de la Psicologia Alternativa que estic
portant a terme, cal destacar la pàgina web: www.joancontreras.com amb
continguts de pautes educatives, bibliografia, cursos, etc.

Resto a la vostra disposició a per a qualsevol dubte o aclariment respecte al
present currículum,
Juan José Contreras Argüelles.
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