Recull d’Activitats

Formació permanent del professorat
Durant els cursos 1989-90 i 1990-91, per encàrrec del Servei d'Ensenyament del Català,
imparteixo els cursos de Normalització Lingüística per al Professorat d'Ensenyaments Secundaris(Mòduls I i II)

1992
Seminari de formació a professors d'ensenyament secundari impartit sota el títol Els
ensenyaments professionals avui i el seu futur proper. Reflexions entorn de la
Reforma impartit al Centro de Enseñanzas Integradas de Las Palmas de Gran
Canaria. (feb 92)

1998
Conferència-col.loqui L’assessorament a centres educatius al col.lectiu d’Assessors de
Centres d’Extremadura. Jornades organitzades al Centre de Professors i
Recursos de Cáceres.

1999
Ponència a l’Escola d’Estiu de la Universitat Internacional de Catalunya “Habilitats de
Gestió de l’Aula a l’ESO”

2000
Formador del curs “La Gestió de l’Aula a l’ESO” desenvolupat a l’IES Sant Andreu,
Barcelona (20 h.)
Formador del curs “Competències de Gestió de l’Aula a l’ESO” desenvolupat a l’IES d’El
Vendrell, Tarragona (30 h.)
Ponència “Ser profesor de secundaria, hoy” (3 h.) en el marc del curs sobre “Convivencia
y disciplina en centros de Secundaria”, CPR de Cáceres.
Curs d’estiu “Habilitats comunicatives en la gestió de l’aula a segona ensenyança i a
batxillerat”, en el marc de la 17ª Escola d’Estiu d’Andorra, 2-6 juliol 2001

2001
Conferencia en Curs d’Estiu “Afrontament i resolució de problemes d’aula”, a la
Universitat Internacional de Catalunya (12-13 juliol 2001)
Conferències “Després de les oposicions, què ?. El repte d’esdevenir mestre/professor a
l’escola pública” impartides a Lleida i a Girona, en el marc del Curs de Formació per
a docents en pràctiques.
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Conferencia “El jovent d’avui és agressiu?”, en el marc del Debats “Educació i Societat”,
organitzats per la Diputació de Barcona (23-V-2001)
Conferencias “La participación, elemento clave en la construcción de una cultura
colaborativa” y “Trabajar en equipo en un centro educativo”, en el marco del Curso
de Verano de la Universidad del País Vasco. San Sebastián, septiembre 2001
Ponencia “Organizar la diversidad en secundaria” en el marco de las Jornadas Estatales
del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, Oviedo

2002
Ponencia “La diversidad del profesordo en el afrontamiento de la convivencia y disciplina
en el aula”, en el marco del curso “Convivencia y disciplina en los centros
educativos”, organizado por el CPR de Cáceres” (19-02-2002)
Ponencia “La disciplina en los centros educativos”, Sesión de trbajo con directivos de
centros educativos de primaria y secundaria, organizada por el CPR de Plasencia
(21-02-2002)
Ponencias “Y de mi diversidad qué? La gestión del aula como esencia de la tarea
docente”, Sesiones de Trabajo correspondientes a las Jornadas Regionales de
Inglés organizadas por la Asociación de Profesores de Inglés de Extremadura.
Jarandilla de la Vera, 22, 23 i 24 de febrero de 2002. (10 h.)

2003
Ponencia Atención a la diversidad: estudio comparativo de las medidas de atención a
la diversidad en el estado español. CPRs de Gijón, Oviedo, Nalón i Avilés, en el
marco del curso “Medidas organizativas y metodológicas para la atención a la
diversidad”, enero 2003
Conferència Després de les oposicions, què?Esdevenir mestre/a—professor/a a
l’escola pública, en el marc del “Curs de Formació de Funcionaris en
Pràctiques” Barcelona, 03/09/2003
Seminari Estrategies comunicatives de millora d’aspectes relacionals que afecten la
convivència dins les organitzacions.Ministeri d’Educació Joventut i Esports
d’Andorra, desembre 2002 – gener 2003
Curs Gestió de l’Aula a Secundària. CPR de Menoría, IES Biel Martí i J.M Guàrdia,
març-abril, 2003
La gestió de l’aula a segona ensenyança i a batxillerat. Ministeri d’Educació Joventut i
Esports d’Andorra, Andorra, Febrer-març 2003
Conferència El docente (de inglés) ante sus retos y problemas cotidianos. Jonadas
Apinex, Asociación de Profesores de Inglés de Extemadura, Jarandilla de la
Vera, 21-03-2003

2004
Curs Currículum: de la planificació a la pràctica educativa, Univ. Pompeu Fabra.
Màster en Ensenyament de l’Anglès com a segona llengua, 2003-2004
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Ponència El afrontamiento de las situaciones cotidianas en el aula: una competencia
docente básica, CPR de Cáceres, 09-12-2004
Ponència La satisfacción profesional de los docentes y el afrontamiento de los
conflictos cotidianos en el aula, CPR de Cáceres, 10-12-2004
Ponència La Gestión del Aula en la Formación de Adultos, Centro de Adultos de
Cáceres 10-12-2004
Sessióo de treball Investigació educativa: és posible en Educació Musical? Fundació
UdG, Girona, juliol 2004 X
Curs La gestió de l’aula amb un públic adult. Ministeri d’Educació Joventut i Esports
d’Andorra, Andorra, primavera 2004
Taller El Pedagog a la recerca de feina, Estudis de Pedagogia de la UdG,Activitat
Integrada, 28-05-2004

2005
Curs Bienestar docente, CPR de Melilla, 24 a 28 febrero 2005
Ponència La dinamització dels equips docents en els centres de secundaria,
Departament d’Educació, Barcelona, 09/02/05
Curs Currículum: de la planificació a la pràctica educativa, Univ. Pompeu Fabra,
Màster en Ensenyament de l’Anglès com a segona llengua, 2004-2005
Curs Afrontamiento de Problemas cotidianos en el aula, CRP Càceres, IES Alcuéscar,
17 a 20 octubre
Ponència Hacia una mejora de la convivencia y la disciplina en los centros educativos,
CPR de Plasencia, 22 octubre
Curs L’afrontament de situacions de violència: la resposta individual, Fundació Girona
Universitat i Futur, 10 i 17 de nov, 15 de desembre

2006
Curs Currículum: de la planificació a la pràctica educativa, Univ. Pompeu Fabra,
Màster en Ensenyament de l’Anglès com a segona llengua, Mòdul formatiu,
2005-2006
Ponència Elaboració de projectes de recerca i innovació en Educació Musical, al Curs
d’Estiu a la UdG, 7 i 8 juliol
Curs Afrontamiento de problemas cotidianos en el aula, CRP Càceres. Universidad
Laboral, 16 a 17 octubre
Curs La gestión del aula en secundaria, IES El Casar, 18 y 19 octubre
Ponència La millora de la convivència escolar, Jornades CC.OO. Barcelona, 21
octubre

2007
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Curs Currículum: de la planificació a la pràctica educativa, Univ. Pompeu Fabra,
Màster en Ensenyament de l’Anglès com a segona llengua, 2006-2007
Ponència La tutoria de professorat novell: una oportunitat per al creixement
professional dels docents, ICE de la UdG, 17 desembre
Curs L’afrontament dels problemes quotidians a l’aula i la millora de la convivència als
centres educatius, Escola Teresiana de Catalunya, Col.legi Pare Enric d’Ossó,
L’Hospitalet de Llobregat, 23 febrer, 19 abril
Curs Preparació per a l’afrontament del procés de selecció d’accés a la funció pública
docent, USTEC-STEs, març-abril
Ponència La millora de la convivència als centres educatius. Els Plans de Convivencia,
a II Jornada de Convivencia, USTEC-STEs, 5 maig
Ponència Què podem fer per millorar la convivència? Jornada del Moviment Educatiu
del Maresme, Mataró, 18 abril
Ponència L’experiència de GROC com a grup de recerca sobre la pràctica, Móra
d’Ebre, 15 de maig
Ponència El Pla de Convivència. Elaboració i posada en pràctica, a les XIII Jornades
FEAEC, 8 de juny
Curs L’acció tutorial a l’ensenyament secundari, en els cursos d’Estiu a la UdG, 9 a 13
juliol
Ponència Fer confluir mirades. L’acolliment del nou professorat al centres educatius.
Acte de Presentació del Pla de Formació de Zona. Teatre-Auditori de Ripollet.
CRP del Vallès Occidental IV, 6 de setembre de 2007.
Conferència La satisfacció de ser docent a la: IX Trobada Pedagògica del professorat
de Secundària. El cansament emocional de la docència 6 de setembre de
2007, Les Franqueses del Vallès, CRP del Vallès Oriental I
Conferència El Plan de Convivencia. Concepto, elaboración y desarrollo en el I
Congreso Internacional de Violencia Escolar,
23 de noviembre 2007,
Universidad de Almería, Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación

2008
Curs Currículum: de la Planificació a la Pràctica Màster en Ensenyament de l’Anglès
com a Llengua Estrangera, 15 de novembre i 12 de desembre a la Facultat
d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra
Ponència El papel de los asesores en la dinamización de los centros para la
innovación y la mejora. Sesión de Trabajo con asesores de CAP del Colmenar
Viejo, Alcobendas y La Cabrera, 18 de enero 2008.
Ponència Recerca-acció i millora docent. Màster d’Educació Musical, 2 de febrer de
2008, .Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Ponència La millora de la convivència als centres educatius: el Pla de Convivència. II
Jornada d’Organització i Direcció de Centres, 5 de febrer de 2008, GROC,
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Facultat d’Educació i Psicologia. Universitat de Girona i SS.TT. del
Departament d’Educació a Girona.
Conferència-col.loqui M’hi he sentit a gust a l’escola nova! Com viuen l’acolliment els
mestres de nova incorporació. Jornades 0-12, 15 de febrer, Facultat de
Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, Coordinadora Escoles
0-12
Sessió treball Els ulls del foraster. Anàlisi i visió a càrrec d’un avaluador extern del
treball realitzat per GROC de l’Ebre. 18 de febrer de 2008. Ginestar, GROC de
l’Ebre. CRP de la Ribera
Ponència Algunes idees bàsiques sobre programació educativa. 23 de febrer Facultat
d’Educació i Psicologia de la UdG, USTEC-Stes. Girona
Sessió de treball Gestió de l’aula a secundària. És possible incidir en l’actitud dels
estudiants? I de les famílies? I dels docents? Departament d’Educació. Xarxa
de Competències Bàsiques Secundària
Curs Afrontar l’oposició: una oportunitat per al creixement personal 7 i 8 de març de
2008.Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, USTEC-Stes. Girona
Sessió de treball Gestió de l’aula a primària. Hàbits de treball i assumpció de
responsabilitats. Un exercici de coherència.
09 d’abril,
Departament
d’Educació. Xarxa de Competències Bàsiques Primària
Conferència L’escola respira calma a Jornada El centre educatiu: compromís i
innovació. 12 d’abril, Manresa, Consell Escolar de Catalunya
Curs Comprendre l’organització per intervenir-hi i transformar-la Master Educació en
la diversitat, 5, 12 i 19 de maig de 2008, Facultat d’Educació i Psicologia de la
Universitat de Girona.
Ponència Avaluació i millora de centres d’educació musical. Màster d’Educació
Musical, 17 de maig, Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Taula rodona Incidència del Fòrum Social de l’Educació 2005 en l’actualitat. Taula
rodona Fórum Social de Barcelona 2005-2008, un balanç. 22 de maig Girona,
Hotel d’Entitats. USTEC-Stes de Girona
Ponència Recerca col.laborativa aplicada: el model de GROC Master Interuniversitari
de Psicologia de l’Educació, 23 de maig de 2008. MIPE.
Ponència Educar/ensenyar alumnes que no ho volen: repte o malson? 20 de juny de
2008. IES Miquel Biada. Mataró.
Taula Rodona Organització de centres i convivència, 25 de juny de 2008, Casa del
Mar, Barcelona, Organitza. Departament d’Educació. Subdirecció General de
Llengües i Entorn.
Sesió de treball. L’escolarització obligatòria a Manlleu. 26 de juny, Ajuntament de
Manlleu, Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu.
Curs Afrontament de situacions de conflicte professor-alumne a l’aula. Escola d’Estiu
de les Terres de l’Ebre, 30 de juny i 1 i 2 de juliol de 2008, Móra d’Ebre, MRP
de les Terres de l’Ebre
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Conferència El clima d’aula i l’afrontament dels problemes quotidians. Idees i recursos
per al desenvolupament de competències de gestió d’aula a secundària.
Jornades de Formació de l’IES Josep Lladonosa. Lleida.3 de juliol de 2008.
Conferència El Pla de Millora de la convivència als centres educatius. Jornades de la
Fundació Carme Vidal. 4 de juliol de 2008, Fundació Carme Vidal
Conferència Treball en equip: comunicació i relacions interpersonals,
Centre de Secundària Canigó, Jornada de Formació La Bressola

29 d’agost,

Ponència Desenvolupament de competències de gestió d’aula a primària.
setembre CEIP Jaume Balmes, Sant Feliu de Codines.

08 de

Conferència La millora de la convivència. Tot allò que hom voldria saber i no gosa
preguntar. Acte de presentació del PFZ del CRP del Montsià. Amposta, 09 de
setembre
Curs Desenvolupament de competències de Gestió d’Aula a Secundària. 2, 3 i 4
d’octubre i13, 14 i 15 de novembre CEP d’Eïvissa
Assessorament al grup de treball “Creixer plegats” sobe Intervenció adreçada a millora de
la convivència: de la planificació als resultats 7 d’octubre i 18 de novembre,
Organització: ICE de la Univ. Rovira i Virgili. Tarragona
Conferència La coordinació Primària- Secundària, 27 d’octurbre de 2008. Badalona.
IES Eugeni d’Ors. CRP de Badalona
Conferència Acollir els nous docents: entre la funció organitzativa i el compromís
institucional. 27 d’octurbre de 2008, Vilafranca del Penedés, CRP de l’Alt
Penedés
Conferència El treball cooperatiu. Dels fonaments teòrics a la posada en pràctica.
Alguns aspectes a tenir en compte des d’una perspectiva organitzativa.
Seminari de Treball Cooperatiu de les Garrigues, 26 de novembre CRP de les
Garrigues. Les Borges Blanques
Ponència Hoy he tenido una tangana con Martín. Desarrollo de competencias
docentes para el afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula I
Congreso Nacional sobre Convivencia y resolución de conflictos en contextos
socioeducativos. 29 novembre, Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga.

2009
Curs Gestió d’Aula a Secundària. 22 i 23 gener i 6 i 7 de març,
Cuadrado. Ciutadella. CEP de Menorca

IES Josep Mª

Conferència La introducció de canvis metodològics als centres. Alguns aspectes a tenir
en compte des d’una perspectiva organitzativa. 6 de febrer de 2009. CRP de
les Garrigues. Les Borges Blanques
Ponència Acollir el professorat que s’incorpora al centre. Entre la millora organitzativa,
el suport al nouvingut i el foment del compromís institucional. 7 de febrer,
Edifici Polivalent de la Universitat de Lleida. ICE de la Universitat de Lleida
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Ponència La tutoria del professorat novell. Respostes a alguns interrogants. Què és?
Per a què serveix? Què ha de fer el tutor? Com ha de fer-ho? 7 de febrer,
Edifici Polivalent de la Universitat de Lleida, ICE de la Universitat de Lleida
Tallers El pedagog a la recerca de feina. Amb Magda Vila. 13 de febrer. Facultat
d’Educació de la UdG. Estudis de Pedagogia.
Conferència ¿Cómo influye la organización del Centro en el clima de convivencia? Curso
“Los centros educativos, espacios privilegiados de convivencia” 16 de febrero,
Centro de Profesores de Avilés
Conferència Elements de fonamentació per la introducció de les CB als centres. Les
CB en la programació de l’acció educativa en el marc de la Jornada
“Competències bàsiques, currículum i pràctica educativa”. Dpt Educació,
Barcelona, 18/02/09
Sessió de treball Algunes idees bàsiques sobre programació educativa. 4 de març
Sala d’Actes de l’IES Montilivi.USTEC-Stes. Girona
Ponencia Afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula en educación primaria:
¿realidad o ficción?. ¿Es necesario el desarrollo de competencias específicas?
Encuentro de la Red de Centros Agrupados. 19 de març Facultat de Ciències
de l’Educació, CEIP Puig d’Arques. Cassà de la Selva.
Curs Afrontar l’oposició: una oportunitat per al creixement personal 20 i 27 de març,
Sala d’Actes de l’IES Montilivi, .USTEC-Stes. Girona
Ponencia Algunes idees bàsiques sobre programació educativa. 1 d’abril, Sala d’Actes
del Centre Cívic Ter. USTEC-Stes. Girona
Curs Afrontar l’oposició: una oportunitat per al creixement personal 17 i 18 d’abril,
Sala d’Actes del Centre Cívic Ter, USTEC-Stes. Girona
Taller El currículum en acció. Amb Maria Angles Mejías, 25 d’abril . Universitat Oberta
de Catalunya. Seu central. Avinguda Tibidabo, 39-43. Barcelona.
Ponencia Recerca col.laborativa aplicada: el model de GROC Master Interuniversitari
de Psicoogia de l’Educació i Màster de Diversitat i Educació. 29 de maig,
Girona, Facultat d’Educació i Psicologia.
Taller Estrategias e instrumentos para realizar la evaluación continua del alumnado
universitario” 2 junio, Jornadas de Formación para la introducción del EEES de
la Facultad de Económicas de la UCLM. Albacete.
Sessió de treball. Una mirada externa. Anàlisi i visió a càrrec d’un avaluador extern del
treball realitzat per GROC de l’Ebre. 18 de juny CRP del Montsià. GROC de
l’Ebre. CRP de la Ribera
Ponència La creació de clima de treball a l’aula. El docent davant l’afrontament de
situacions distorsionadores a l’aula. 3 de juliol, Salessians de Terrassa, Ed.
Edebé
Mesa redonda, El profesor como facilitador de clima de aula. Curso de verano “Mejora
del clima escolar” 9 de julio, UNED. Cursos de Verano en Avila
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Ponencia ¿Qué puedo hacer para mejorar el clima de mi aula? Desarrollo de
competencias profesionales. Curso de verano “Mejora del clima escolar”, 10
de julio, UNED, Cursos de Verano en Avila
Ponencia Competències, currículum i pràctica educativa. Jornada de Formació sobre
CB per als docents d’Educació Primària d’Inca, 3 i 7 de setembre, Sindicat
CC.OO
Ponència Gestió de l’Aula a Secundària. 10 setembre de 2009. Centre d'Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional Sant Josep Obrer.
Palma de Mallorca
Ponència Dos docents a l’aula: una forma de treballar que afavoreix el tractament de la
diversitat i una oportunitat per al creixement professional dels docents, 6
d’octubre, CRP de la Segarra. Cervera
Curs

Afrontament de la violència/millora de la convivència en contextos
socioeducatius. Master Educació en la diversitat, 9 i 30 de novembre Facultat
d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

