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FORMACIÓ
ACADÈMICA

Llicenciat en Psicopedagogia
Universitat Oberta de Catalunya – 2007
Curs de Postgrau “Informàtica a l'educació infantil i primària”
Facultat d'Informàtica de Barcelona i Associació de Mestres Rosa Sensat – 1994
Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica. Especialitat de ciències.
Escola Universitària del Professorat d'EGB de Barcelona – 1982

FORMACIÓ
NO REGLADA

Cursos de formació de formadors de la Generalitat de Catalunya: “La comunicació”,
“Metodologia didàctica de la formació ocupacional” i “"Disseny i programació de la
formació ocupacional”. 60 h.
Universitat Politècnica de Catalunya – 1994/1996
Cursos diversos d’escola d’estiu: “Pràctiques de laboratori (Ciències naturals i
física)”, “Materials i recursos per a la matemàtica de 7è i 8è”, “Calculadores i
màquines de calcular”, “Tècniques d’animació de grup”, “Retòrica per a ensenyants”
l'Escola d'Estiu de Blanquerna – 1985/1986/1988
Curs "Análisis y programación avanzados en Basic. Tratamiento de ficheros". 40 h.
Escola Universitària del Professorat d'EGB Blanquerna – 1985
Títol de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil
Institut Municipal d’Animació i Esplai de Barcelona (IMAE) –1982.

EXPERIÈNCIA
DOCENT
REGLADA

Escoles Maria Ward (Badalona)
Professor especialista d’informàtica a l’ESO – 1999/2000 fins a l’actualitat
Escola Verge del Pilar (Premià de Mar)
Professor de naturals i especialista d’informàtica al Cicle Superior d’EGB durant els
cursos 93/94 i 94/95
Escola Sant Feliu (Cabrera de Mar)
Tutor al Cicle Superior d’EGB i professor de música i d’informàtica – 83/84 a
88/89
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DOCÈNCIA A
FORMADORS I
OCUPACIONAL

Professor del curs de Postgrau en Informàtica Educativa. Mòduls de TelemàticaInternet i Disseny d’Aplicacions Educatives amb Llenguatges d’Autor
Universitat Politècnica de Catalunya conjuntament amb l’Associació de Mestres Rosa
Sensat – Edicions 94/95, 95/96 i 96/97
Professor a cursos d’Escola d'Estiu. "Ús dels mitjans informàtics a l'escola: la revista
escolar", “La tecnologia Multimèdia. Un recurs a l’abast dels mestres”, etc.
Associació de Mestres Rosa Sensat de Barcelona – 1994/1997
Disseny i docència de tres edicions dels curs “Internet per a mestres” en modalitat a
distància amb algunes sessions presencials
Associació de Mestres Rosa Sensat de Barcelona – 1994/1997
Disseny i execució de Cursos de formació ocupacional del Departament de Treball de
la Generalitat. “Curs de tècnics de manteniment i suport de microordinadors en
entorns PC”. 400 h. Curs de “Tècnics en aplicacions multimèdia. Programació amb
ToolBook” 200 h. Tres edicions del curs “Disseny d’aplicacions de gestió per a
PIME’s”. Una edició deI “Curs de tècnics en maquetació i autoedició” de 200 hores
lectives
Institut Municipal de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Mataró – 1994/1999

ALTRA
EXPERIÈNCIA
LABORAL

Programador en diversos projectes d’innovació educativa –sistemes mixtos CDROM/Web desenvolupats amb Instructor, Director, Authorware, etc.– i creació de
software didàctic per l’ESO i per a la Universitat
ICE de la Universitat de Barcelona – 1999
Instructor al departament de formació de IECISA. La meva tasca es va centrar en el
projecte Caixa; formar els empleats de ''La Caixa'', especialment els provinents de
les oficines de la xarxa de l'antiga Caixa de Barcelona, en l'ús i possibilitats del seu
sistema LAN i del seu programari
Informàtica El Corte Inglés – 1991
Director pedagògic de les colònies escolars organitzades per la Direcció General
d'Ensenyament Primari a Canet de Mar i Arenys de Mar
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a les poblacions de
Canet de Mar els estius del 1984 i 1986 i d'Arenys de Mar l'estiu del 1985

ALTRES DADES
D’INTERÈS

Aficionat a la muntanya (senderisme, esqui) i a la música (guitarra, flautes i cant)
Membre número 3585 de l'Associació de Mestres Rosa Sensat de Barcelona
Membre número 245 d'Espiral, Educació i Tecnologia
Membre de l’Associació d’Ensenyants d’Informàtica de Catalunya (AEIC)
Membre del Cor de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

