
Ángela Carrascoso Tobías
PSICÒLOGA ESPECIALITZADA EN TRASTORNS DE L'APRENENTATGE I EL

LLENGUATGE & PSICOTERAPEUTA I CONDUCTORA DE GRUPS

+ EXPERIÈNCIA

2011 Psicologia educativa 

Pràctiques de Psicologia de la instrucció. Col·legi Sancho III el 

Mayor, Nájera (La Rioja).

Funcions: avaluació, diagnòstic, elaboració de informes i pla 

de treball, tractament i seguiment de nens de primària amb 

problemes d'aprenentatge de la lectoescriptura.

2012 Psicologia clínica i educativa

Pràcticum llicenciatura en Psicologia i becaria. Hospital Clínico

de Salamanca (Unitat d' Oncologia Pediàtrica).

Funcions: avaluació, tractament i acompanyament de nens a 

les diferents etapes de l'enfermetat oncològica (psicodrama, 

arteteràpia i psicodrama). Acompanyament de familiars i 

assesorament psicològic. Docent a l'escola hospitalària.

2013 Psicologia General Sanitària

Pràcticum de màster. Institut Pere Mata (Reus).Unitat de Salut 

Mental Infant-juvenil.

Funcions: avaluació amb proves psicomètriques, diagnòstics 

diferencials, tractaments i seguiment de nens i adolescents 

amb diferents patologies (trastorns d'aprenentatge, TEA, 

TDA/H, TLP, trastorns de l'ansietat i l'estat d'ànim, etc).

2016 Psicopedagogia (EAP Sabadell)

Pràcticum de màster.Generalitat de Catalunya. Col·legi 

JoanMontllor i Institut La Serra (Sabadell)

Funcions:  avaluació, diagnòstic, elaboració de informes i 

pla de treball, tractament i seguiment de nens de 

primària amb problemes d'aprenentatge de la 

lectoescriptura, TDA/H, TEA, privació sensorial, etc.

2017-actualitat Psicòloga educativa, docent i psicoterapeuta 

psicodramatista (autònoma). 

Sabadell
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Funcions: avaluació, diagnòstic, elaboració de informes i pla 

de treball, tractament i seguiment de nens de primària amb 

problemes d'aprenentatge i de la lectoescriptura, trastons de 

conducta, TDA/H, TEA, TOC, privació sensorial, etc. ; docent i 

assesorament sobre dificultats d'aprenentatge per a grups de 

pares i professors de la escola primària; assesorament de 

famílies.

+ FORMACIÓ ACADÈMICA

2007 – 2012 Llicenciatura en Psicologia

Universitat de Salamanca (USAL) amb beca a la excelència
académica del Ministeri d´Educació i Ciència.

2010-2012 Formació  en  Psicoteràpia  i  Tècniques  de  Grup

Psicodramàtiques (400 hores) 

Avalat  por  la  FEAP-PG  i  acreditat  pel  Col·legi  Oficial  de

Psicòlegs.

2015-2016 Màster  Universitari  de  Dificultats  d'Aprenentatge  i

Llenguatge

Especialitat en trastorns de l'aprenentatge. Universitat Oberta

de Catalunya(UOC).

+ CURSOS + ALTRES DADES

(2008) Curs "Afrontament 

Psicosocial de l'estres i tècniques 

de relaxament", impartit per la 

Universitat del País Basc (UPV-EHU)

(2012) Curs "Aproximació teòrica i 

d'experiència al treball 

d'interpretació, el·laboració i 

integració dels somnis" , impartit pel 

Centre de Psicologia Clínic de 

Salamanca, acreditat pel Col·legi Oficial 

de Psicòlegs.

(2012) Curs "Estratègies de 

(2012) Docent al XXVII Congrés 

Internacional de l'Associació 

Espanyola de Psicodrama

(2012). Presentació i publicació del 

projecte d'investigació “Psicodrama 

Simbólico con cuentos en niños con

cáncer"

http://www.artesanadelavida.com/wp-

content/uploads/2014/02/congreso-

psicodrama_Madrid-Nov-2012_PDF-

comunicaciones_Indice_GMD.pd

(2016) Projecte TFM "Reducción de 

conflictos en el aula a través del 
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relaxació infantil: jocs, manualitats 

i música" impartit per la Federació 

Espanyola de Nens amb Càncer.

(2012) Curs "L'atenció al familiar del

pacient amb càncer", impartit per la 

Federació Espanyola de Nens amb 

Càncer.

(2017)  Curs  “Psicodrama

psicoanalític”.  Escola  de  Psicodrama

de Barcelona

(2017) Seminario UOC "Biligüismo y

trastornos  del  aprendizaje".

Universitat Oberta de Catalunya

psicodrama". Escola Joan Montllor 

(Sabadell)

(2018) Entrevista al reportatge 

periodístic "La brecha de género en 

el hogar" laorg.cat

(2018) Socia psicodramatista de 

l'Associació Espanyola de Psicodrama 

(AEP)

Coneixements d' aplicació i 

correcció de proves 

psicomètriques: WISC-IV, WPPSI-III, 

RIAS,K-BIT, CONNERS 3, MACI, PAI-A, 

CBCL, ADOS, CAT, PROLEC-R, TALE, DST-

J, 16PF, EPQ, Q-PAD...

Anglès. Nivell: Intermediate B2.

(2012) Curs Oficial d' Anglès 

Intensive.TLA (The Language 

Academy), Fort Lauderdale, Florida. 

EEUU.

Informàtica:  Nivell  Usuari  (Microsoft

Office, Linux,...). Programas estadístics:

SPSS i R.
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