JUDITH ANDUCAS CALVO
• PSICOLOGIA • ENSENYANÇA • ENTRETENIMENT •

660 54 27 48

judithanducas@gmail.com

Barcelona (Espanya) – Cape Town (Sud-Àfrica)

Judith anca

-

DESCRIPCIÓ

-

-

INFORMACIÓ

-

Sóc una persona de confiança i treballadora, auto motivada i que gaudeix formant
part d’un equip. M’esforço en tenir una perspectiva holística i creativa tant per
afrontar els problemes com per resoldre’ls. La meva passió per la ment humana i,
sobretot, la dels joves, em permet posar el màxim de mi a l’hora de treballar amb
ells. A més, m’encanta conèixer gent nova, aprendre d’altres punts de vista,
caminar per la natura i desenvolupar projectes creatius.

-

EXPERIÈNCIA

-

PSICOLO0GIA
¨

Counsellor | Hope House Lay Counselling Center

Data de naixement:

10/03/1993

Cape Town, Sudàfrica / 14 mesos

Intervenció terapèutica individual enfocada a infants i adolescents utilitzant
la teràpia del joc com a eina principal.

-QUALIFICACIONS¨

Trauma Release Exercises (TRE)
TRE for all Global - PRESENT

¨

Assistenta en treball social | Hope House Lay Counselling

Center

¨

Universitat Oberta de Catalunya - PRESENT

Cape Town, Sudàfrica / 5 mesos

Co-facilitadora del Drug Intervention Programme a escoles de primària i
secundària enfocat principalment a comunitats amb pocs recursos.
¨

¨

En cooperació amb una altra psicòloga, es va desenvolupar, presentar i liderar
un taller de dia complet sobre Team Building per Kids&Us Blanes. Aquesta
activitat va ajudar als treballadors, coordinadors i director a comunicar,
entendre i millorar la seva eficàcia, actuació i benestar en l’àmbit de treball.

¨

Assistenta | European Voluntary Service

¨

¨

Motivating Teenage Learners – 20h
Cambridge English Teacher – 2019

¨

How to teach Cambridge English:
Advanced (CAE) – 20h
Cambridge English Teacher – 2019

¨

IELTS Academic, C1
Cambridge English – 2017

Tècniques de recolzament psicològic i
social en situacions sanitàries – 40h

Estudiant de pràctiques | Hospital Benito Menni C.A.S.M

Certilearn – 2018

Sant Boi de Llobregat, Espanya / 4 mesos

Pràctiques clíniques en l’àrea de l’UCA (Unitat de Conducta Adolescent –
Aguts i Subaguts) i en la unitat de pisos assistits (adults).

Teaching Speaking – 20h
Cambridge English Teacher – 2019

¨
¨

TEYL – 40h
Fullcircle – 2019

Zagreb, Croàcia / 12 mesos

Voluntària internacional a Dječja Kuća Borovje (Hrabri Telefon, ONG), part del
European Union Erasmus+ Programme. Facilitació de tallers creatius i
científics a nens de 3-12 anys, a més de la creació de programes de suport
per a infants (educació emocional, bullying, comunicació eficaç, habilitats
socials, etc.).
§ Pàgina web: http://www.hrabritelefon.hr/about/who-we-are/

TEFL – 120h
Fullcircle – 2019

Blanes, Espanya

¨

Grau en psicologia
Universitat de Barcelona - 2015

¨

Taller d’Outdoor | Judith Anducas i col·laboració

Màster en psicologia infanto-juvenil

¨

Play Therapy – 5h
Hope House – 2017

JUDITH ANDUCAS CALVO
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ENSENYAMENT
¨

-MÉS

English Teacher | IQBar Limited

En-línia / 16 mesos

Online English teacher: professora d’anglès com a segona llengua en població
xinesa. Les classes són individuals i realitzades a través d’una plataforma
interactiva en línia. Els materials utilitzats formen part del programa educatiu
de Cambridge i d’IQBar, on es s’educa en la llengua i es preparen alumnes
per exàmens oficials.
¨

English Teacher | Kids & Us

¨

AEPCCC - 2015

¨

Tutora – assistenta | Centre Kumon de matemàtiques i lectura
Cape Town (Sud-Àfrica) / 4,5 mesos
Molins de Rei / 12 mesos
Terrassa / 25 mesos

Assistenta/tutora en matemàtiques i lectura (castellà a Espanya i anglès a
Sud-Àfrica) per a nens i adolescents seguint el mètode Kumon. El mètode es
focalitza en l’aritmètica i comprensió lectora dels alumnes a partir de
tècniques d’autoaprenentatge. Això els permet millorar i potenciar les seves
capacitats en tots els àmbits d’aprenentatge.

Autism Training (Silver Level)
Royal Caribbean International Cruises – 2017

¨

European Voluntary Service
Erasmus+ Programme – 2016

¨

Mediació entre iguals
IES Lluís de Requesens – 2009

¨

Cape Town, Sud-Àfrica / 18 mesos

Creació d’un model educatiu per ensenyar castellà a anglesos natius (infants
i adults). Classes presencials i en línia amb materials adequats al nivell de
l’estudiant o grup. Elaboració de materials, desenvolupament, promoció,
maneig de la clientela i pagaments.

Taller en intervenció de trastorns de la
comunicació i espectre autista – 2h

Blanes, Espanya / 7 mesos

Directora – Professora d’Espanyol | Janca.Edu

Basic Lay Counsellor – 10h
Hope House – 2017

¨

Professora d’anglès per a nens i adolescents seguint el mètode de Kids & Us.
Ensenyament de la llengua de manera presencial amb seguiment i tutories
individuals. L’objectiu és aconseguir que els alumnes adquireixin l’anglès com
si fossin natius.
¨

¨

QUALIFICAIONS-

Entrenador Bàsic d’Handbol
Federació Catalana d’Handbol – 2010

¨

Red Cross First Aid & CPR – 10h
Hrvatski Crveni Križ - 2016

-

HABILITATS

-

Treball en equip

Parlar en públic

Microsoft office

Lideratge

Responsabilitat

Habilitats
comunicatives

Resolució de
conflictes

Trilingüisme

ENTRETENIMENT
¨

Youth Staff – Crew Division | Royal Caribbean International

Creativitat

Caribbean Islands, Estats Units d’Amèrica – Illes del Carib / 6 mesos

Part de l’equip de monitors i animadors del creuer Adventure of the Sea
(Royal Caribbean International) en el Club de nens (3-11 anys) i el Club
d’adolescents (12-17 anys). A més d’animació per adults i altres tasques
requerides.
¨

-

Entrenador bàsic d’handbol | Club Esportiu Molins de Rei

C2

Molins de Rei, Espanya / 12 mesos

Entrenadora d’handbol amb nens de 7 a 8 anys. D’entre les habilitats
d’entrenador, també es requeria treballar amb l’esperit d’equip, la
motivació, la frustració, la relació entre iguals i la comunicació efectiva amb
els pares.
¨

Monitor d’estiu | Casal d’estiu
Solsona, Espanya / 5 mesos

Monitora d’estiu amb nens de 4 – 14 anys. Creació, organització i facilitació
de les activitats, tallers i sortides elaborades amb els menors.

-

C2

CATALÀ

-

IDIOMES

C1

CASTELLÀ

ANGLÈS

REFERÈNCIES

-

Royal Caribbean International

Kids & Us

Hrabri Telefon – Dječja Kuća

Hope House

Kumon

IQBar
- Contactar a petició -

