Laura Pajares Arribas
Va realitzar el Grau de Psicologia i el Màster en Psicologia General Sanitària a la Universitat Abat Oliba CEU. La seva
experiència es centra en un context hospitalari i consulta privada, especialitzada en Trastorns ansiosos, depressius i
de la Conducta Alimentària. A causa de la seva necessitat constant d'aprenentatge, actualment està cursant els
estudis de Doctorat sobre psicopatologia i obesitat.
L’apassiona la psicologia d'adults, quan ja s'ha consolidat la personalitat i s’ha aconseguit la maduresa. Confia en la
capacitat de superació de les persones davant les adversitats i la seva orientació és essencialment cognitiuconductual. Trastorns depressius, ansiosos, estrès i conciliació laboral-familiar són entitats en les quals es sent
còmoda i en les quals està a la teva disposició sempre que ho necessitis.
FORMACIÓ ACADÈMICA
 Cursant Doctorat de Psicopatologia i obesitat.


Curs “Renovar-se o morir. Aprendre a gestionar el canvi” per la Cambra de Comerç d’Andorra.



Curs en Recursos Humans i Gestió de Persones.



Capacitació com a psicòleg de centres de reconeixement pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.



Curs pràctic sobre teràpia de parella.



Màster Oficial en Psicologia General Sanitària.



Màster en dinamització i atenció sociosanitària a institucions geriàtriques.



Grau Universitari en Psicologia per la Universitat ABAT OLIBA CEU (Barcelona).

EXPERIÈNCIA LABORAL
 Actualment Psicòloga a Elapea Psicologia (Barcelona i Baix Llobregat).


Psicòloga col·laboradora en el Centre IME i a l’Institut de la Ment (Principat d’Andorra)



Psicòloga assistent en Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona).



Formació en psicologia. Centre ABB (Centre especialitzat en trastorns de la conducta alimentària)

CONGRESSOS I PUBLICACIONS








“Estudio de la influencia del género en los resultados de la Cirugía Bariátrica”
Póster presentado en el XII Congreso Internacional y XVII Nacional de Psicología Clínica. Autora principal.
2019.
¿Qué papel juega la adicción a la comida en los pacientes que sufren obesidad?
Póster presentado en el XXI Congreso Nacional de Psiquiatría. Co-autora. 2018.
Trastorns psicopatològics en obesos candidats a cirurgia Bariàtrica.
Article de la revista de l’Hospital Universitari Sagrat Cor. Coautora
Sessió General Hospitalària: “Trastorns psicopatològics en obesitat mòrbida: factors clínics i pronòstics”.
Ponent
VIII Congrés Nacional d'Ansietat i Trastorns Comòrbids (ESADE)
19 i 20 de Febrer de 2016
X Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia (Universitat Abat Oliba CEU)
24 i 25 d’Abril de 2015
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