
TEIXIDÓ SABALLS, Joan 

joan.teixido@udg.edu 

Professor Titular d’Universitat de l’Àrea de Didàctica i Organització 
Educativa adscrita al Departament de Pedagogia de la Universitat de 
Girona, amb perfil “Organització i Direcció de Centres Educatius” 

 Director del Grup de Recerca BITÀCOLA-GROC,  

 

CURRÍCULUM VITAE 
  

A.- Titulacions universitàries. 3 
  

B.- Itinerari professional a la Universitat 4 

 B.1. Experiència docent  

 B.2. Experiència directiva  
  

C.- Itinenari professional a Educació Primària i Secundària. 7 

 C.1. Experiència docent  

 C.2. Experiència directiva  
  

D.- Formació permanent 8 

 D.1. Formació de directius escolars.  

 D.2. Formació del professorat.  

 D.3. Formació personal administració pública.  

 D.4. Formació d’agents educatius comunitaris  
  

E.- Assessorament a centres 23 
  

F. Conferències i actes públics 25 

 F.1. Panoràmica general del sistema educatiu.  

 F.2. Models de direcció escolar.  

 F.3. Comportaments organitzatius.  

 F.4. Exercici de la direcció escolar  

 F.5. Competències dels directius  

 F.6.Lideratge de processos de millora  

 F.7. Professió docent.  

 F.8. Convivència  

 F.9. .Gestió de l’aula  



J.Teixidó (2009)                                                           Currículum Vitae 
 
 
 
 

2 

 F.10. Afrontament de situacions d’hostilitat.  

 F.11. Competències Bàsiques  

 F.12. Acció educativa comunitària  

 F.13. Assessorament a centres  

 F.14. Avaluació  
  

G.- Projectes de Recerca 31 
  

H.  Publicacions. Llibres 33 
  

I.- Publicacions. Articles. 34 
  

J. Participació en congressos i reunions científiques 43 
  

K.- Altra experiència professional. 47 

 K.1. Direcció de grups d’iniciativa social.  

 K.2. Direcció de grups de recerca  

 K.3. Pertinença a organitzacions de caire professional  
  

L.- Altres mèrits. 49 

 L.1.Premis.  

 L.2. Activitats de desenvolupament professional docent.  

 L.3. Activitats d’Innovación Educativa.  

 L.4. Coneixements d'Informàtica  

 L.5.- Coneixements d'Idiomes.  

  
 

Actualització:  estiu de 2009 
. 



J.Teixidó (2009)                                                           Currículum Vitae 
 
 
 
 

3 

 

A.-Titulacions universitàries.  
Llicenciat en Ciències de l'Educació, obtingut a la Universitat Autònoma de Barcelona, 

el 15 de setembre del 1988  

Doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona, el 7 d'abril 
del 1995  

Diplomat en Professorat d'EGB, obtingut a l'Escola Universitària de Formació del 
Professorat d'EGB de Girona, el 15 de setembre del 1982. Especialitat en 
Llengües i Idiomes moderns. 

Llicenciat en Filologia Catalana, obtingut a la Universitat Autònoma de Barcelona, el 
14 de novembre del 1985. Especialitat en Lingüística. 

Magíster en Filologia Catalana, en el Departament de Llengua i Literatura Catalanes 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 02 d'abril de 1991  
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B.-Itinerari professional a la Universitat 

 

B.1. Experiència docent  

L'experiència docent en l'àmbit universitari ha estat realitzada a la Facultat de Ciències 
de l'Educació de la Universitat de Girona, des del curs 1993-1994 fins l’actualitat; a la 
Universitat Oberta de Catalunya, des del curs 1996-97 fins l’actualitat; a la Universitat 
Pompeu Fabra (cursos 200X a 200X) i a la Universitat de Huelva (des del curs 2007-
08). La relació d’assignatures impartides (amb el nombre de crèdits anuals) per 
titulacions és la següent: 
 

Universitat de Girona 
Diplomatura de Magisteri:  
 Organització Escolar (4 c.) (1993-94) 
 Pràcticum (des de 1993-94 fins l’actualitat) 

Llicenciatura de Pedagogia: Metodologia d’Elaboració de Projectes. (6 c.) (1997) 
 Tècniques de direcció (4 c.) (des de 1994 a 1999) 
 Tècniques de comunicació en la gestió escolar (4 c.) (des de 1994 a 1999) 
 Organització, Administració i Gestió de Centres Educatius. (1995 i 1996) 
 Supervisió educativa (5 cr.) (des de 1997 a 1999) 
 Participació i Treball en Equip a les Institucions Educatives  (7,5 cr.) (des de 

2000) 
 Direcció i Gestió d’Institucions Educatives i Socials (6 cr) (des de 2000) 

Màster en Promoció de la Salut (des de 2007) 
 Comunicació científica (1,5cr) 
 Expressió escrita dels resultats de la recerca científica (1,5 cr.) 

Màster d’Educació en la diversitat (des de 2007) 
 Intervenció per a la millora de la convivència en centre educatius (2cr) 

Curs de Qualificació Pedagogica a l’Ensenyament Secundari 
 Característiques generals de l’Ensenyament Secundari Obligatori (3c) (1996 a 

1999) 
 Del currículum als crèdits (4cr) (des de 2000 a 2003) 

Formació de Directors Escolars. 
 Responsable de disseny i Coordinador del Curs de Gestió i Direcció de Centres 

Docents Públics d’Ensenyament Primari i Secundari (60 hores) realitzats els 
anys durant els cursos 1996, 1997 i 1998 

Cursos de Lliure Configuració 
 Ser professor a Secundària (4 c.) (1997-98, 1998-99) 
 Àmbits de professionalització dels titulats en educació. (3 cr) (1998-99) 

Coordinador del Cicle de Conferències  

Cursos d’estiu 
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 Panoràmica actual de l’educació (3 cr) (1998) Director del curs d’estiu 
 La transformació de l’ensenyament secundari (3 cr) (1999) Director del curs d’estiu 
 L’acció tutorial a l’ensenyament secundari (3 cr) (2007) Director del curs d’estiu 

Curs d’especialització 
 Afrontament de situacions de violència juvenil en entorns socioeducatius (36 h) 
 Disseny i direcció del curs 
 
Universitat Oberta de Catalunya 
Llicenciatura de Psicopedagogia (2º cicle) 
 Disseny, desenvolupament i innovació del currículum, (6cr) Professor-consultor 

des de 1996 
 Didàctica General (6cr) Professor-consultor des de 2000 a 2003 

Formació Continuada 
 Estratègies de resolució de conflictes organitzatius en escoles i instituts (2 cr) 

(1998). Curs d’especialització 
 Anàlisi dels problemes de comunicació a les organitzacions educatives. 

Propostes d’eines de millora (2 cr) (2000 i 2001) Curs d’especialització 

Formació de Postgrau 
 Evaluación de materiales educativos”, Mòdul 7 del Diploma de Postgrau Avaluación de 

Centres Educatius, coordinat per X. Chavarría i E. Barberà (1,5 cr.) (2001-2002)  

 
Universitat Pompeu Fabra 
Màster en ensenyament de l’anglès com a segona llengua.  
 Currículum: de la Planificació a la Pràctica Educativa (3 cr) (de 2003 a 2007) 
 
Universitat de Huelva 
Màster La Educación en una sociedad multicultural.  
 Las dinámicas organizativas. Dirección y liderazgo (2,5 cr) (2007-08 i 2008 a 09) 
 
Universitat del País Basc 
Curso de verano. Dirección de Centros Educativos 2001 
 ¿En qué consiste dirigir un centro educativo?. El trabajo en equipo.  
 
Curso de Verano. Liderazgo de centros educativos. 2005 
 El/la directivo/a se comunica 
 ¿Que hago ante el conflicto? Ocho preguntas y ocho respuestas previas al paso  
  a la acción. 
 
Universitat Nacional d’Educació a Distància. 
Curso de Verano “Mejora del clima de aula” 2009 
 Competèncias docentes para la mejora del clima de aula 
 
Universitat Internacional de Catalunya 
Curs d’Estiu “Habilitats docents per a la resolució de conflictes d’aula” 2001 
 La gestió de l’aula a l’ensenyament secundar 
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B.2. Experiència en càrrecs de gestió universitària . 

Coordinador dels Estudis de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Girona. Des de l’1 d’octubre de 1997 fins el 31 de maig de 1999. 

President de la Comissió de Revisió del Pla d’Estudis de Pedagogia de la Universitat 
de Girona. Des de 5 de desembre de 1997 a 19 d’octubre de 1998 

Vicedegà de Docència i Innovació Educativa de la Facultat de Ciències de l’Educació 
de la Universitat de Girona. Des del 15 de setembre de 1995 fins l’1 d’octubre de 
1997. 

Delegat del Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació a la Comissió Mixta UdG-
Departament d’Ensenyament per a la gestió del pràcticum. Des de 15 de 
setembre de 1995 fins 31 de maig de 1999. 

Coordinador de l’Area de Didàctica i Organització Escolar. Des del curs 2004-2005 fins 
l’actualitat. 

Membre de la Comissió de Govern del Departament de Pedagogia. Des del curs 
2004-05 fins l’actualitat 

Director de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona. Curs 2008-09 
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C. Itinerari professional a Educació Primària i Sec undària. 

C.1. Experiència docent  

Els cursos 1984-1985 i 1985-86 exerceixo com a mestre d'EGB titular  amb 
destinació definitiva a l'Escola Pública Unitària de Palau-Sator (Baix 
Empordà). 

El curs 1986-87 exerceixo com a professor de secundària en expectativa de 
destinació  definitiva a l'I.F.P. Escola d'Hostaleria Sant Narcís de Girona en 
la disciplina de Llengua i Literatura Catalanes  

  Des del curs 1987-88 fins el 1994-95 exerceixo com professor propietari 
definitiu de Llengua i Literatura Catalanes  a l'I.F.P. Baix Empordà de 
Palafrugell 

Els cursos 1989-90 i 1990-91 participo en la revisió del Disseny Curricular i primera 
experimentació del Mòdul Professional II de "Recepció i Serveis Turístics"  

 

C.2. Direcció de centres educatius  

Des de 1989 a 1991, director de l'I.F.P. Baix Empordà de Palafrugell i formo part de la 
Coordinadora de Directors de centres de F.P. de les comarques gironines. 
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D. Formació permanent.  

D.1. Formació de directius de centres educatius 

Cursos 1995-96, 1996-97 i 1997-98. Responsable del diseny i la coordinació de 4 Cursos de 
Gestió i Direcció de Centres Docents Públics de Primaria i Secundària, organizats per 
la Universitat de Girona arran de l’encàrrec rebut del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya  

Cursos 1995-96, 1996-97 i 1997-98. Impartició de 37 h. (curs 95-96) i 18 h. (Cursos 96-97 i 
97-98) de docència en Cursos de Gestió i Direcció de Centres Docents Públics de 
Primària i Secundària, desenvolupant els  temes “La funció directiva en els centres 
educatius” y “El projecte de direcció”. 

 
1996.  

Participació en el Curs de Gestió i Direcció de Centres Docents de Primària, organizat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Girona (3 cursos) i a 
Manresa (1 curs), desenvolupant el tema “El grup humà” durante 6 h. a cadascun dels 
cursos. 

 
1997 

Participació al Curs de Gestió i Direcció de Centres Docents Públics de Primària, organizado 
por la Federació del Sindicat de Comissions Obreres de Girona, desenvolupant el tema 
“La funció directiva en els centres educatius” i “El Projecte de Direcció” durant 15 h. 

Participació en els Curs de Formació  de Caps d’Estudis i Coordinadors Pedagógics d’Instituts 
d’Enseñament Secundari, organizat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya en Girona desenvolupant el tema “Els plantejaments institucionales en els 
centres educatius” (3 h.) i “El grup humà a les organitzaciones”. (4 h.) 

 
1998 

Participació en els Curs de Formació de Secretaris d’Instituts d’Enseñament Secundari, 
organizat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en Lleida 
desenvolupant el tema “El secretari o la secretària d’un centre com a membre de 
l’equip directiu i com a òrgan unipersonal de govern“(2 h.) 

Participació en els Curso de Formación para el Desempeño de la Función Directiva, organizat 
pel MEC, Delegación Provincial de Cáceres, desenvolupant els temes “Línies 
d’investigació educativa d’interès per a la direcció escolar” i “ Models d’organitzaciío i 
direcció escolar. Una anàlisi internacional comparada” 

 
1999 

Participació en els Curs de Formació per a l’exercici de la funció directiva organitzat per la 
Facultat d’Eduació de la Universitat de Lleida desenvolupant el tema “El Projecte de 
Direcció“(4 h.) 

 
2000 
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Ponencia a l’acte de presentació d’Axia. “Associacio de directius i ex-directius de secundària” 
desenvolupanet el tema “La direcció de centres educatius. D’on ve? i Cap on va?” 
Barcelona 

Ponència a l’Escola d’Estiu de USTEC-STEs, desenvolupant el tema “El model directiu de la 
LOPEGCD i la professionalització de la direcció” (3 h.) Sant Feliu de Guixols 

Ponència a l’escola d’estiu de la UIC, desenvolupanet el tema “Intervenció dels directius en la 
resolució de conflictes organitzatius” (3 h.) 

Participació en els Curs de Formació per a directius dels centres experimentados de 
l’avaluació interna, organizat per la Direcció General d’Orfdenació Educativa del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya desenvolupant el tema “El 
directiu davant del conflcite “(7 h.) 

 
2001 

Participació en els Curso de Formación para el Desempeño de la Función Directiva, organizat 
pel Junta de Extremadura, al CPR de Cáceres, desenvolupant els temes “El model de 
direcció participatiu : de la LODE a la LOPEGCD” i “El director d avant del conflicte. 
Resolució de conflcites organitzatius als centres eductius” 

Participació en el video-fòrum, entorn  de la pel.lícula Hoy empieza todo, organizat per les 
organitzacions sindicales de les comerques gironines. 

Conferència Els directius com a dinamitzadors de les millores educatives, desenvolupades a 
Girona (16-10-2001) i  Sant Feliu de Llobrtegat (23-11-2001), per encàrrec del 
Departament d’Ensenyament, en sengles actes de presentació del Plans Estratègics de 
Centre 

Conferència L’avaluació en educació, desenvolupada a Manresa (13-12-2001), per encàrrec 
del Departament d’Ensenyament, en l’acte de presentació del Plans d’Avaluació de 
Centres de Secundària 

 
2002 

Participació en els Curso de Formación para el Desempeño de la Función Directiva, organizat 
pel Junta de Extremadura, al CPR de Plasencia,desenvolupant els temes “El model de 
direcció participatiu : de la LODE a la LOPEGCD” i “El director i la millora dels centres 
educatius”  (20 i 21 febrero 2002) (6h.) 

Organització i coordinació de la Taula Rodona “Cap on va la direcció de les escoles i instituts”, 
en las VII Jornades de Direcció Escolar del FEAEC, maig 2002 

Participació a la taula rodona sobre “Participació, autonomia i direcció del centres educatius”, 
en el marc dels actes de desplegament territorial de la Conferència Nacional 
d’Educació.  

 
2003 

Conferència Les relacions interpersonals en un centre educatiu. IES-SEP Garrotas. Olot, 
12/03/03 

Presentación de Mesa Redonda en las Jornadas Andaluzas sobre Organización y Dirección 
de Instituciones Educativas. Universidad de Granada, diciembre 2003 
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Curs Dinamització per a la gestió de centres. CRP del Gironès, 16/10/02 a 30/04/03 

Ponència La gestió dels recursos humans en un centre educatiu, CPR Palma de Mallorca, 
maig 2003 

 
2004 

Curs L’exercici de l’acció directiva a escoles i instituts públics. Fete-UGT Girona, novembre 
2004 

Ponència L’accés a la direcció d'escoles i instituts. Fete-UGT Girona, novembre 2004 

 
2005 

Ponència De l’avaluació interna a la millora organitzativa, IES Ronda. Lleida, 09/03/05 

Ponència L’afrontament dels reptes col.lectius als centres de secundària com a estratègia 
de millora, IES de Deltebre, 20/04/05  

Curs de Formació Inicial per a l’exercici de la Funció Directiva. Juny, EOI. Girona, Mòdul. La 
funció directiva, Juny  

Ponència El/la directora/a se comunica, Escuela de Verano de la UPV 07-07-05 

Ponencia ¿Què hago ante el conflicto? Escuela de Verano de la UPV, 08-07-05 

Curs de Formació Inicial per a l’exercici de la Funció Directiva. CRP Gironès Mòdul. La 
funció directiva, Novembre 

Curs Aproximación a la función directiva, CPR de Càceres, Curs, 17 a 20 octubre 

Curs Habilitats directives. L’afrontament de les crítiques, situacions d’hostilitat i atacs verbals 
des de la direcció d'escoles i instituts Fete-UGT Girona, 14, 15, 22, 23 i 24 novembre 

Ponència El lideratge de projectes de millora als centres educatius, Departament 
d’Ensenyament, Pla de Suport a IES en risc de marginació social, 16 i 17  novembre 

Curs El lideratge de projectes de millora als centres educatius, Departament 
d’Ensenyament, Casal Borja, Sant Cugat del Vallès, Curs Planificació estratègica per 
a l’autonomia de centre, 30 novembre i 2 desembre 

Ponència La innovació i la millora en educació V Jornada de Qualitat a l’Ensenyament. 
Girona, 1 desembre  

Ponència El conflicto en el centro escolar. Una oportunidad., en el marc del Curso de 
Formación de Equipos directivos. Vitoria-Gasteiz, 15 diciembre 

Ponència El clima escolar. Dimensiones y factores, en el Curso de Formación de Equipos 
directivos. Vitoria-Gasteiz, 15 diciembre  

Ponència Convivir en positivo, en el Curso de Formación de Equipos directivos. Vitoria-
Gasteiz, 15 diciembre 

 
2006 

Ponència Dimensions de l’exercici de la direcció d’escoles i instituts, Dep d’Ensenyament, 
Programa formació Equips Directius, 2 febrer 
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Conferència El clima escolar. Dimensions i factors, Seminari de Formació de Directors d’IES 
del Vallès,  9 març 2006 

Ponència El funcionament organitzatiu del centre y la posada en marxa de la sisena 
hora.Departament d’Educació. Formació formadors, 24 abril 

Conferència La comunicació als centres educatius, Seminari de Formació directors Vallès, 
Sant Vicenç dels Horts, 27 d’abril 

Ponència La posada en marxa de la 6ª hora. Elaboració de l’horari. Departament 
d’Educació. Formació formadors, 2 maig 

Ponència La posada en marxa de la sisena hora a primària, Les Fraqueses del Vallès, 
Girona, Vic 24, 25 i 29 de maig, 

Ponència El lideratge de projectes de millora als centres educatius, Departament 
d’Educació. Hospital de Sant Pau, 3 octubre 

Sessió treball Detecció necessitats/interessos formatius en relació a la direcció escolar. CRP 
de Sant Celoni, 18 octubre 

Ponència Els directius i la millora de la convivencia, I Jornada GROC, 14 novembre 

 
2007 

Ponencia Desarrollo de habilidades comunicativas. Planteamientos bàsicos Jornadas de 
Formació de directivos de Berritxegune. 6 i 7 febrer 

Ponencia Habilidades para el afrontamiento de situaciones de hostilidad y ataques verbales. 
Jornadas de Formació de directivos de Berritxegunes.6 i 7 febrer 

Curs El centre educatiu, una organització que aprèn.Formació Permanent Directius de 
Secundària, CRP del Gironès, 5, 12 i 19 març  

Ponència Vols ser director/a? Una aproximació a la direcció escolar, en el marc del curs 
formació candidats a direcció. CC.OO. 10 març 

Curs Direcció i Lideratge,Curs de Formació d’Equips Directius, 25 abril, 2  i 7 de maig 

Conferència Competencias para el ejercicio de la dirección escolar en el marco de las XVIII 
Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación,  26 y 27 
de octubre de 2007.Universidad Laboral de Toledo, FEAE de Castilla-La Mancha 

Curs Desenvolupament de competències directives: emetre crítiques i formular propostes de 
millora.  10 i 11 de desembre de 2007 i 15 i 16 de gener de 2008 Fete-UGT de 
Girona 

Conferència La mejora de la convivencia en los centros educativos. ¿Qué pueden hacer los 
equipos directivos?  II Encuentro de la Red Profesional de Equipos Directivos,  13 de 
diciembre 2007. Facultad de Educación de la Universidad de Huelva. CEP de 
Huelva-Isla Cristina  

Ponència Desarrollo profesional de los directores/as noveles: adquisición y desarrollo de 
competencias directivas. Programa de Formación de Equipos Directivos Noveles. 13 
de diciembre, CEP de Huelva-Isla Cristina 

 
2008 
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Conferència Competencias de los directivos escolares. Revisión y actualización. Programa 
de Formación de Equipos Directivos, 18 de enero 2008, CAP de Colmenar Viejo 

Conferència La construcció de lideratge directiu: de la visió mítica a la realitat  24 de gener 
de 2008. CRP Baix Llobregat VIII. 

Conferència Autoevaluación y mejora de la función directiva. Sesión de Trabajo con 
directivos de Chile,  31 de enero 2008, Universidad Autónoma de Barcelona 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’ús educatiu.  
Jornada Implicacions Organitzatives i Metodològiques de la Sisena Hora. Baix 
Llobregat. 6 de febrer Departament d’Educació. SS.TT. del Baix Llobregat 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’horari 
escolar. Jornada Implicacions Organitzatives i Metodològiques de la Sisena Hora. 
Barcelona ciutat.7 de febrer de 2008. Departament d’Educació. SS.TT. de Barcelona 
ciutat 

Ponència El ejercicio de la dirección escolar. ¿Cómo lo ven los maestros y profesores? 
Observando desde el otro lado Master en Educación Multicultural,  11 de febrero 
2008, Universidad de Huelva. Facultad de Educación 

Conferència La dirección escolar ante el nuevo escenario educativo Jornada de ADIAN 
(Asociación de Directores de IES de Andalucía,  12 de febrero 2008.,  Granada 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’elaboració de 
l’horari. Jornada Implicacions Organitzatives i Metodològiques de la Sisena Hora. 
Terres de l’Ebre.14 de febrer  Departament d’Educació. SS.TT. de les Terres de 
l’Ebre 

Conferència Gestió de centres i convivència en el marc del cicle de Xerrades sobre Govern 
de Centres, 14 de febrer, Pineda de Mar. Moviment Educatiu del Maresme 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a la coordinació 
entre els mestres. Jornada Implicacions Organitzatives i Metodològiques de la 
Sisena Hora. Barcelona comarques. 19 de febrer Departament d’Educació. SS.TT. 
de Barcelona comarques 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’horari (docent 
i complementari) dels mestres. Jornada Implicacions Organitzatives i Metodològiques 
de la Sisena Hora. Tarragona.21 de febrer Departament d’Educació. SS.TT. de 
Tarragona 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’atenció a les 
famílies i la tutoria. Jornada Implicacions Organitzatives i Metodològiques de la 
Sisena Hora. Lleida., 26 de febrer, Departament d’Educació. SS.TT. de Lleida 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’atenció al 
clima de centre. Jornada Implicacions Organitzatives i Metodològiques de la Sisena 
Hora. Girona. 4 de març. Departament d’Educació. SS.TT. de Girona 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides als aspectes 
singulars que es deriven del canvi horari. Jornada Implicacions Organitzatives i 
Metodològiques de la Sisena Hora. BCN Comarques Vic.  11 de març Centre Social 
de Vic,  Departament d’Educació. SS.TT. de BCN-Comarques 

Ponencia La intervención de los directivos ante el conflicto y la mejora del clima escolar 
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Jornada de trabajo con equipos directivos de CEIP.13 de marzo,  CPR de 
Caminomorisco (Cáceres) 

Ponència La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides als aspectes 
singulars que es deriven del canvi horari.  Jornada Implicacions Organitzatives i 
Metodològiques de la Sisena Hora. 27 de març, IES Alexandre Satorra, Mataró,  
Departament d’Educació. SS.TT. de BCN-Comarques Maresme 

Conferència Lideratge dels equips directius en els processo de millora escolar  Jornada 
sobre l’Exit Escolar, 4 de març, Palma de Mallorca, Estudi 6 

Ponencia Los directivos y el conflicto  Curso de formación de equipos directivos. 21 de abril, 
Azuaga (Badajoz).CPR de Azuaga 

Conferència Competencias profesionales para el ejercicio de la dirección escolar. 
Identificación y desarrollo.  XVII Jornadas de Equipos Directivos de Educación 
Infantil y Primaria,  9 de mayo,  Pazo de Mariñan. Bergondo, A Coruña, Asociación 
de directores de colexios públicos da Coruña 

Curs de Formació Inicial d’equips directius. Mòdul I “La funció directiva”.  2, 3 i 9 de juny. 
CRP del Gironès.  Departament d’Educació 

Conferència Els directius escolars i el lideratge,  Identificació i valoració dels àmbits 
d'actuació dels directius escolars  7 de juliol de 2008  CRP del Masnou 

Ponencia Competencias profesionales de los directivos escolares. Identificación y 
desarrollo,  X Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones 
Educativas,  11 de diciembre,  ICE de la UAB. Casa de la Convalescencia. 
Barcelona.  Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona 

 
2009 

Curs L’equip directiu i la creació d’un clima escolar favorable. Curs de formació de directius. 
22 i 23 gener,  CEP de Menorca. 

Ponència Competencias profesionales para el ejercicio de la dirección escolar. Identificación 
y desarrollo,  3 de febero,  Centro de Profesores de Almería. 

Ponència La mejora de la convivencia en los centros educativos. ¿Qué pueden hacer los 
equipos directivos?  Master en Educación Multicultural., 11 de febrero,  Universidad 
de Huelva. Facultad de Educación 

Ponencia Desarrollo profesional de los directores/as noveles: adquisición y desarrollo de 
competencias directivas.  Master en Educación Multicultural. 12 de febrero,  
Universidad de Huelva. Facultad de Educación 

Ponència Nuevos aires para la dirección escolar. La orientación al cambio  Seminario de 
Apoyo a la Función Directiva: Los retos organizativos. 17 de febrero  Centro de 
Profesores de Avilés 

Ponencia Organización de centros  y convivencia escolar, 17 de febrero, Centro de 
Profesores de Oviedo 

Curs El centre educatiu; una organització que aprèn. Programa de Formació Permanent de 
Directius escolars. Ed. Primària. 25 de febrero, 11 i 25 de març,  CRP del Gironès,  
Subdirecció General de Formació Permanent 
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Curs Convivència i Organizació de Centres  Intervenció del equips directius en la millora de 
la convivència als centres. Curs de Formació de Formació Permanent d’equips 
directius de secundària,  6 d’abril i 7 de maig CRP de Gironès. 

Conferència La dirección escolar davant el nou escenari educatiu  Seminari d’equips 
directius del Vallès (Granollers)  30 d’abril,  Girona 

Ponència Entendre el model directiu de les escoles i instituts.  Curs de Formació Inicial 
d’Equips Directius.  20 de maig de 2009.CRP del Gironès. Departament d’Educació 

Conferencia ¿Por qué no es atractiva la función directiva? ¿Qué hay que hacer para que se 
presenten más candidatos? Retomando la eterna “cuestión directiva”. Jornadas 
anuales de SAREAN, 22 de maig  San Sebastián. Palacio de Miramar  SAREAN. 
Asociación de directivos de centros públicos de Educación Infantil Primària del País 
Vasco 

Ponencia Tasques i funcions dels directius escolars. Curs de Formació Inicial d’Equips 
Directius. 27 de maig, CRP del Gironès, Departament d’Educació 

Ponencia La dirección de uns instituto de secundaria. Nuevos retos. Jornada de Equipos 
directivos de IES de Galicia. Museo Pedagogico de Santiago de Compostela,  3 de 
junio Asociación de Directores de IES de Galicia 

Ponència L’estil directiu. Anàlisi de dilemes pràctics dels directius novells Curs de Formació 
Inicial d’Equips Directius. 15 de juny CRP del Gironès. Departament d’Educació 

Ponencia El liderazgo de procesos de cambio en los centros educativos. Seminario de 
Formación de directores noveles,  25 de junio, Centro de Profesores de Oviedo 

Ponencia Desarrollo de competencias comunicativas para el ejercicio de la dirección 
escolar. Seminario de Formación de directores noveles,  25 de junio, Centro de 
Profesores de Oviedo 

Ponència Són necessaris nous models organitzatius per a l’escola del s. XXI. I Jornades de 
Bones Pràctiques per a membres d’equips directius,  5 d’octubre, CEFIRE de Alzira 
(València) 

Curs El centre educatiu; una organització que aprèn. Programa de Formació Permanent de 
Directius escolars. Ed. Primària,  14 d’octubre, 4 i 25 novembre CRP del Gironès,  
Subdirecció General de Formació Permanent 

Curs Convivència i Organizació de Centres. Intervenció del equips directius en la millora de 
la convivència als centres. Modul “Convivència i Organització de centre” del Curs de 
Formació de Formació Permanent d’equips directius de secundària,  12 i 26 de 
novembre de 2009,  CRP de Gironès. 

 

D.2. Formació 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 



J.Teixidó (2009)                                                           Currículum Vitae 
 
 
 
 

15 

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. 

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) 
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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 

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 
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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 

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 
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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,  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 
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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 

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,  29 d’agost, Centre de 
Secundària Canigó, Jornada de Formació La Bressola  

Ponència Desenvolupament de competències de gestió d’aula a primària.  08 de setembre  
CEIP Jaume Balmes, Sant Feliu de Codines. 

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 
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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,  IES Josep Mª Cuadrado. 
Ciutadella. CEP de Menorca 

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 

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 
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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 

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. 

 

D.3. Formació de personal de l’administració públic a 

Curs Atenció a públic culturalment divers, Departament de Treball, Delegació de Girona, 
octubre-novembre 04  

Curs Atenció a públic culturalment divers, Administració Local Girona, octubre-novembre 04 

Taller La immigració: un nou repte en l’atenció al ciutadà, Departament de Benestar i 
Familia. Barcelona,  desembre 04-gener 05  

Taller Dificultats i reptes en l’atenció al ciutadà, Administració Local Lleida, hivern 2005 

Curs Atenció a públic culturalment divers, Escola Administració Pública de Catalunya 
Activitat Interdepartamental, març – abril 05 

Curs Anàlisi de dificultats en l’atenció al public i propostes de millora. Tarragona,8, 22 de 
maig i 29 juny 2006 

Taller Atenció als públic culturalment divers, Barcelona, 30 maig, 15 juny i 18 juliol 2006 
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Curs Dificultats i reptes en l’atenció al ciutadà, Ajuntament de Valls, 15 desembre, 19 gener 
29 i 30 gener 2007 

Curs Atenció al públic culturalment divers, EAPC. Barcelona, 29 maig, 5 i 7 juny 2007 

Curs La immigració; un nou repte en l’atenció al ciutadà, EAPC. Tortosa18 juny, 5 i 12 juliol 
2007 

Curs Atenció al públic en situacions difícils dirigits a funcionaris judicials. 12 i 13 de 
novembre, als Jutjats de Lleida,  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

 

D.4. Formació d’agents educatius comunitaris.  

Curs Relació escola-família a segona ensenyança i a batxillerat. 17ª Escola d’Estiu d’Andorra, 
2-6 juliol 2001 

Ponència Estrategias para la participación de los padres y madres en los centros educativos. 
Jornadas de Formación de Padres, CPR de Cáceres, 22-02-2002 

Ponència El fomento de la participación de los padres y madres en la vida escolar, CPR de 
Plasencia, Ponència, 21 octubre 2005 

Curs Afrontament de situacions de violència juvenil en entorns socioeducatius, Fundació 
Girona Universitat i Futur, 0ct-des 2005 

Taller La vida és un joc, Activitat Lliure Configuració per als alumnes de la FEP, 3 i 10 març 
2006 

Conferència Organització de centres i currículum,  25 novembre Jornades de Formació de 
Directors/es de Zones Educatives. Departament d’Educació. Organitza: Direcció 
General d’Educació Bàsica i Batxillerat 

Conferència Preocupacions i inquietuds dels nens i nenes de l’escola. Una aproximació 
contextualitzada a l’estrés infantil, Escola Vedruna, Palafrugell, 30 maig 2007 

Conferència Hi ha problemes de convivència a l’escola? Entre la realitat social, el titular 
mediàtic i la resposta educativa   4 desembre 2008.  Centre Municipal d’Educació. 
Area d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell 

Ponència Aspectes organitzatius a tenir en compte en l’assessorament per a la millora de la 
convivència als centres educatius. Curs de Formació de Formadors del Projecte de 
Convivencia,  26 de març, Departament d’Educació.  Direcció General d’Innovació 

Conferencia Anàlisi i abordatge de conflictes al menjador escolar i en l’acompanyament 
d’alumnes a que no fan sisena hora.  Jornada de Formació per a monitores de 
menjador escolar i de sisena hora,  7 de setembre  Servei de Cultura i Educació del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Figueres.  Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  

Conferencia Anàlisi i abordatge de conflictes en el transport escolar.  Jornada de Formació 
per a monitores de transport escolar, 9 de setembre  Servei de Cultura i Educació del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Figueres.  Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  
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E. Assessorament a centres  

Assessor extern de l'Institut de Formació Professional Narcís Monturiol  de Figueres 
en l'elaboració del Projecte Curricular de Centre (cursos 1993-1994 i 1994-
1995) 

Assessor extern de l'Escola Pia d’Olot en l'elaboració del Programa per al Tractament 
de la Diversitat a Secundària (curs 1995-1996) 

Assessor extern de l’IES de Sant Feliu de Guíxols, en el procés d’Elaboració d’un 
Crèdit de Síntesi per a 1er d’ESO (curs 1996-1997) 

Assessor extern del CEE Mare de Déu del Mont de Figueres, en el procés 
d’Elaboració del Projecte Curricular de Centre (curs 1996-1997) 

Assessor extern de l’IES Olivar Gran de Figueres, en el procés d’Elaboració del 
Projecte Curricular de Centre (curs 2000-2001) 

Assessor extern del Centre Sant Josep de Sant Hilari Sacalm, en el procés 
dinamització i millora de l’organitzacio interna del centre (curs 2000-2001) 

Assessorament i dinamització organitzativa del CEIP La Farga de Salt. 9/09/02 a 
30/01/03 

Assessorament extern sobre Gestió de l’Aula a Secundària I a IES Bosc de la Coma, 
Olot, 19-11-03 a 05-05-2004 

Assessorament Gestio de l’Aula a l’Ensenyament Secundari II, IES Bosc de la 
Coma,  desembre 04 – març 2005 

Assessorament L’afrontament dels problemes quotidians a l’aula a Secundària a 
l’IES Pere Borrell. de Puigcerdà, 09 i 10 d’actubre 2007 i 28 i 29 de gener de 
2008, CRP de la Cerdanya 

Assessorament Establiment de criteris d’ús i optimització del temps escolar realitzat 
al CEIP Guilleries de Sant Hilari Sacalm, 15, 23 i 31 d’octubre; 7, 14 i 28 de 
novembre; 5 i 19 de desembre de 2007. 23 i 30 de gener de  2008 CRP de la 
Selva 

Assessorament al CEIP Aldric de Cassà de la Selva. Entre el llibre de text i el 
material d’autoelaboració. Vers l’establiment de criteris de centre referits als 
materials escolars. 2007-08 CRP del Gironès. 

Assessorament desdicat a la revisió i actualització del PEC de l’IES Vicens Vives de 
Girona.Curs 2008-09.  CRP del Gironès 

Assessorament Revisió i actualització del PEC de l’IES de Celrà. 2008-09.  IES de 
Celrà.  CRP del Gironès 

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 
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Organització: ICE de la Univ. Rovira i Virgili. Tarragona 

Assessorament. Intervenció adreçada a millora curricular i organitzativa del CEIP 
Aldric de Cassà de la Selva. 2008-09. CEIP Aldric,  CRP del Gironès 

Assessorament orientat al creixement institucional de l’Escola Arrels de Solsona. 13 
d’octubre de 2008 i 24 de novembre. Escola Arrels. Solsona, CRP del 
Solsonès 

Assessorament orientat a la millora del treball col.laboratiu del professorat al CEIP 
Manuel Ortiz. Juneda 14 d’octubre de 2008 i 25 de novembre, CEIP Manuel 
Ortiz. Juneda.CRP de les Garrigues 

Assessorament intern Millora de la comunicació interna al centre. 10 setembre de 
2009. Centre d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 
Professional Sant Josep Obrer. Palma de Mallorca 
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F. Conferències i actes públics.  
Selecció de conferències i actes públics agrupats temàticament 

 

F.1.- Panoràmica general del sistema educatiu 
L’escola respira calma a  Conferència a la Jornada de Reflexió del Consell Escolar de 

Catalunya, 12 d’abril 2008, Manresa,  

La dirección escolar ante el nuevo escenario educativo Conferencia a la Jornada de ADIAN 
(Asociación de Directores de IES de Andalucía,  12/02/2008., Granada 

Incidència del Fòrum Social de l’Educació 2005 en l’actualitat. Taula rodona FSE 2005-2008, 
un balanç. 22 de maig  Girona, USTEC-Stes de Girona 

Nuevos aires para la dirección escolar. La orientación al cambio  Conferencia al Seminario de 
Apoyo a la Función Directiva: 17/02/09 Avilés 

La dirección escolar davant el nou escenari educatiu  Conferència al Seminari d’equips 
directius de CEIPs del Vallès (Granollers)  30 d’abril 09 

F.2.- Models de direcció escolar 
La direcció de centres educatius. D’on ve? i Cap on va?” Conferència-col.loqui a l’acte de 

presentació d’Axia. “Associació de directius i ex-directius de secundària” Barcelona, 
2000 

El model directiu de la LOPEGCD i la professionalització de la direcció. Conferència-col.loqui 
en el marc de l’Escola d’Estiu de USTEC-STEs 2000. Sant Feliu de Guíxols 

Cap on va la direcció escolar? Participació en el video-fòrum sobre la pel.lícula Hoy empieza 
todo, organizat per les organitzacions sindicales de les comarques gironines, 2001 

Participació, autonomia i direcció del centres educatius, participació a la taula rodona en el 
marc dels actes de desplegament territorial de la Conferència Nacional d’Educació. 
2002 

L’accés a la direcció d'escoles i instituts. Conferència organitzada per Fete-UGT Girona, 
novembre 2004 

Vols ser director/a? Una aproximació a la direcció escolar, Conferència en el marc del curs 
formació candidats a direcció. CC.OO. Barcelona, 10 març 2007 

Entendre el model directiu de les escoles i instituts. Conferència al Curs de Formació Inicial 
d’Equips Directius.  20 de maig de 2009.CRP del Gironès 

¿Por qué no es atractiva la función directiva? ¿Qué hay que hacer para que se presenten 
más candidatos? Retomando la eterna “cuestión directiva”. Conferencia a las 
Jornadas de la Asociación de directivos de centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria del País Vasco 22/05/09 San Sebastián. 

Són necessaris nous models organitzatius per a l’escola del s. XXI. Conferència a les I 
Jornades de Bones Pràctiques per a membres d’equips directius,  5/10/09, CEFIRE 
de Alzira (València) 

F.3.- Comportaments organitzatius 
Trabajar en equipo en un centro educativo, Conferencias als Cursos de Verano de la 
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Universidad del País Vasco. San Sebastián, septiembre 2001 

El clima escolar. Dimensiones y factores, Conferencia en el Curso de Formación de Equipos 
directivos. Vitoria-Gasteiz, 15 diciembre 2005 

La comunicació als centres educatius, Conferència al Seminari de Formació directors Vallès, 
Sant Vicenç dels Horts, 27 d’abril 2006 

Fer confluir mirades. L’acolliment del nou professorat al centres educatius. Conferència a 
l’acte de presentació del Pla de Formació de Zona. Teatre-Auditori de Ripollet. 6 de 
setembre de 2007. 

M’hi he sentit a gust a l’escola nova! Com viuen l’acolliment els mestres de nova 
incorporació. Conferència a les Jornades 0-12,  15/02/08. Barcelona 

Treball en equip: comunicació i relacions interpersonals, Conferència a la Jornada de 
Formació La Bressola 29/08/2008, Centre de Secundària Canigó,  

Acollir el professorat que s’incorpora al centre. Entre la millora organitzativa, el suport al 
nouvingut i el foment del compromís institucional. Conferència a l’ICE de la 
Universitat de Lleida 7/02/2009  

La coordinació Primària- Secundària, Conferència a l’IES Eugeni d’Ors. CRP de Badalona 
27/10/08.  

F.4.- Exercici de la direcció escolar 
Intervenció dels directius en la resolució de conflictes organitzatius. Conferència a l’escola  

d’estiu de la Universitat Internacional de Catalunya, 2000 

La gestió dels recursos humans en un centre educatiu, Conferència al CPR Palma de 
Mallorca, maig 2003 

El/la directora/a se comunica, Conferencia a la Escuela de Verano de la Universidad del 
País Vasco 07-07-05 

La posada en marxa de la sisena hora a primària, Conferència dins el Pla de Formació 
d’equips directius a Les Fraqueses del Vallès, Girona, Vic 24, 25 i 29 de maig 2006 

La millora de la convivencia als centres educatius. Què poden fer-hi els equips directius? 
Conferència a la Jornada d’Organització i Direcció de centres, organitzada per 
GROC, Girona, 14 novembre 2006 

La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’ús educatiu, a l’horari 
escolar, a la coordinació del professorat, al clima de centre, a la tutoria, etc. en el 
marc de les Jornades “Implicacions Organitzatives i Metodològiques de la Sisena 
Hora” realitzades als diversos SS.TT del Departament d’Educació. Hivern-Primavera 
2008 

El ejercicio de la dirección escolar. ¿Cómo lo ven los maestros y profesores? Observando 
desde el otro lado Conferencia al Master en Educación Multicultural,  11 de febrero 
2008, Universidad de Huelva.  

La intervención de los directivos ante el conflicto y la mejora del clima escolar Conferencia 
en la Jornada de trabajo con equipos directivos de CEIP.13 de marzo 2008,  CPR de 
Caminomorisco (Cáceres) 

Tasques i funcions dels directius escolars. Conferència al Curs de Formació Inicial d’Equips 
Directius. 27 de maig, CRP del Gironès 

La dirección de uns instituto de secundaria. Nuevos retos. Conferencia a la Jornada de 
Equipos directivos de IES de Galicia. Santiago de Compostela,  3/07/09 
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L’estil directiu. Anàlisi de dilemes pràctics dels directius novells Conferència al curs de 
Formació Inicial d’Equips Directius. CRP del Gironès 15/06/09 

F.5.- Competències dels directius   
Competencias para el ejercicio de la dirección escolar Conferència a las XVIII Jornadas 

Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación,  
26/10/2007.Toledo, 

Desarrollo profesional de los directores/as noveles: adquisición y desarrollo de 
competencias directivas. Conferencia en el Programa de Formación de Equipos 
Directivos Noveles. 13 de diciembre 2007, CEP de Huelva-Isla Cristina 

Competencias profesionales para el ejercicio de la dirección escolar. Identificación y 
desarrollo.  Conferència a las XVII Jornadas de Equipos Directivos de Educación 
Infantil y Primaria,  9/5/2008,  Pazo de Mariñan. A Coruña,  

Competencias profesionales para el ejercicio de la dirección escolar. Identificación y 
desarrollo,  Conferencia al Centro de Profesores de Almería, 03/02/09 

Desarrollo de competencias comunicativas para el ejercicio de la dirección escolar. 
Conferencia al Seminario de Formación de directores noveles,  25/06/2009, CPR de 
Oviedo  

F.6.- Lideratge de processos de millora 
Els directius com a dinamitzadors de les millores educatives,. Conferències a  Girona (16-10-

2001) i  Sant Feliu de Llobrtegat (23-11-2001), en els actes de presentació dels Plans 
Estratègics de Centre. Departament d’Ensenyament 

La dinamització dels equips docents en els centres de secundaria, Conferència a la Xarxa 
de Competències Bàsiques. Departament d’Educació, 09/02/05 

El lideratge de projectes de millora als centres educatius, conferència dins el Pla de Suport a 
IES en risc de marginació social, Departament d’Ensenyament  17  novembre 2005 

La innovació i la millora en educació Conferència a la Vª Jornada de Qualitat a 
l’Ensenyament. Girona, 1 desembre 2005 

La construcció de lideratge directiu: de la visió mítica a la realitat Conferència al CRP Baix 
Llobregat  24 gener 2008.  

Lideratge dels equips directius en els processo de millora escolar  Conferència a la Jornada 
sobre l’Exit Escolar, 4/3/2008, Palma de Mallorca, Estudi 6 

La introducció de canvis metodològics als centres. Alguns aspectes a tenir en compte des 
d’una perspectiva organitzativa. Conferència al CRP de les Garrigues. Les Borges 
Blanques, 6 de febrer de 2009 

El liderazgo de procesos de cambio en los centros educativos. Conferencia al Seminario de 
Formación de directores noveles,  25/06/2009, CPR de Oviedo 

F.7.- Professió docent 
Ser profesor de secundaria, hoy Conferència en el marc del curs “Convivencia y disciplina en 

centros de Secundaria”, CPR de Cáceres., 2000 

Després de les oposicions, què?. El repte d’esdevenir mestre/professor a l’escola pública 
Conferències impartides a Lleida i a Girona, en el marc del Curs de Formació per a 
docents en pràctiques. Departament d’Ensenyament, 2001 
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El docente (de inglés) ante sus retos y problemas cotidianos. Conferència  a la Jonadas de 
la Asociación de Profesores de Inglés de Extemadura, Jarandilla de la Vera, 21-03-
2003 

La satisfacción profesional de los docentes y el afrontamiento de los conflictos cotidianos en 
el aula, Conferencia en el CPR de Cáceres, 10-12-2004 

La tutoria de professorat novell: una oportunitat per al creixement professional dels docents, 
Conferència a les Jornades de Formació de tutors. ICE de la UdG, 17 desembre, 
2007 

La satisfacció de ser docent Conferència a la: IX Trobada Pedagògica del professorat de 
Secundària. 6 de setembre de 2007,  Les Franqueses del Vallès,  

Algunes idees bàsiques sobre programació educativa. Conferència a opositors al cossos 
docents. 23/02/2008. USTEC-Stes. Girona 

Afrontar l’oposició: una oportunitat per al creixement personal  Conferències a opositors als 
cossos docents. 7 i 8 de març de 2008. USTEC-Stes. Girona 

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? Conferència ICE de la Universitat 
de Lleida 7 de febrer 2009  

F.8.- Convivència 
El jovent d’avui és agressiu?” Conferencia en el marc del Debats “Educació i Societat”, 

organitzats per la Diputació de Barcona. CCCB, 23 maig 2001 

La millora de la convivència als centres educatius. Els Plans de Convivencia, Conerència a 
la II Jornada de Convivencia, USTEC-STEs, Girona 5 maig 2007 

El Pla de Convivència. Elaboració i posada en pràctica, Conferència a les XIII Jornades del 
FEAEC, Bellaterra, 8 de juny 2007 

El Plan de Convivencia. Concepto, elaboración y desarrollo Conferencia en el  I Congreso 
Internacional de Violencia Escolar, 23/11/07, Universidad de Almería,  

Gestió de centres i convivència. Conferència dins el cicle de Xerrades sobre Govern de 
Centres, 14/02/2008, Pineda de Mar. Moviment Educatiu del Maresme 

La millora de la convivència als centres educatius: el Pla de Convivència. Conferència a la II 
Jornada d’Organització i Direcció de Centres,  GROC Girona 5/2/08, 

Organització de centres i convivència, Taula Rodona Casa del Mar, Barcelona, 25 de juny 
de 2008. Dept d’Educació. Subdirecció General de Llengües i Entorn 

El Pla de Millora de la convivència als centres educatius. Conferència a les Jornades de la 
Fundació Carme Vidal. 4 de juliol de 2008  

La millora de la convivència. Tot allò que hom voldria saber i no gosa preguntar. 
Conferència a l’acte de presentació del PFZ del Montsià. Amposta, 9/9/08  

¿Cómo influye la organización del Centro en el clima de convivencia?  Conferencia en el 
curso “Los centros educativos, espacios privilegiados de convivencia” 16/02/2009, 
Centro de Profesores de Avilés 

F.9.- Gestió d’aula 
Organizar la diversidad en secundaria Conferència a las Jornadas Estatales del Fórum 

Europeo de Administradores de la Educación, Oviedo, 2001 
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Y de mi diversidad qué? La gestión del aula como esencia de la tarea docente, Conferència a 
las Jornadas Regionales organizadas por la Asociación de Profesores de Inglés de 
Extremadura. Jarandilla de la Vera, febrero de 2002. 

Atención a la diversidad: estudio comparativo de las medidas de atención a la diversidad en 
el estado español. Conferencias en los CPR de Gijón, Oviedo, Nalón i Avilés, en el 
marco del curso “Medidas organizativas y metodológicas para la atención a la 
diversidad”, enero 2003 

Gestió de l’aula a secundària. És possible incidir en l’actitud dels estudiants? I de les 
famílies? I dels docents? Conferència a la Xarxa CB Secundària. Primavera 08 

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 

Desenvolupament de competències de gestió d’aula a primària. Conferència al CEIP Jaume 
Balmes, Sant Feliu de Codines 08/09/2008. 

Educar/ensenyar alumnes que no ho volen: repte o malson? Conferència a l’IES Miquel 
Biada de Mataró.  20 de juny de 2008. 

F.10.- Afrontament de situacions d’hostilidad 
Habilidades para el afrontamiento de situaciones de hostilidad y ataques verbales. 

Conferencia a las Jornadas de Formació de directivos de Berritxegunes. País Vasco, 
7 febrer 2007 

Hoy he tenido una tangana con Martín. Desarrollo de competencias docentes para el 
afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula Conferència al I Congreso 
Nacional sobre Convivencia y resolución de conflictos en contextos socioeducativos. 
29/11/2008 Málaga. 

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,   

Afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula en educación primaria: ¿realidad o 
ficción?. ¿Es necesario el desarrollo de competencias específicas?  Conferencia en 
el Encuentro de la Red de Centros Agrupados. 19/03/09 Girona 

La creació de clima de treball a l’aula. El docent davant l’afrontament de situacions 
distorsionadores a l’aula. Conferència als Salessians de Terrassa, 03/07/09 

F.11.- Competències Bàsiques 
Organització de centres i currículum, Conferència en el curs de formació de Directors/es de 

Zones Educatives 25 novembre 2008. Departament d’Educació.  

Elements de fonamentació per la introducció de les CB als centres. Les CB en la 
programació de l’acció educativa Conferència a la Jornada de CB. Departament 
d’Educació, Barcelona, 18/02/09 

Competències, currículum i pràctica educativa. Jornada de Formació sobre CB per als 
docents d’Educació Primària d’Inca,  3 setembre,  Sindicat CC.OO 

El treball de les competències bàsiques a l'aula.Jornada de Formació sobre CB per als 
docents d’Educació Primària d’Inca,  7 setembre,  Sindicat CC.OO 

F.12.- Acció educativa comunitària 
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Estrategias para la participación de los padres y madres en los centros educativos. 
Conferència a las Jornadas de Formación de Padres, CPR de Cáceres, 22-02-2002 

El fomento de la participación de los padres y madres en la vida escolar, Conferència al 
CPR de Plasencia, Ponència, 21 octubre 2005 

La vida és un joc, Taller de jocs i activitats de creixement personal, març de 2006 

Preocupacions i inquietuds dels nens i nenes de l’escola. Una aproximació contextualitzada 
a l’estrés infantil, Conferècia a l’Escola Vedruna, Palafrugell, 30 maig 2007 

Hi ha problemes de convivència a l’escola? Entre la realitat social, el titular mediàtic i la 
resposta educativa. Conferència Centre Municipal d’Educació de l’Ajuntament de 
Palafrugell, desembre 2008. 

Anàlisi i abordatge de conflictes al menjador i al transport escolar en l’acompanyament 
d’alumnes.  Jornada de Formació per a monitores escolars, 7 i 9 setembre 2009 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  

F.13.- Assessorament a centres 
L’assessorament a centres educatius Conferència-col.loqui a la Xarxa d’Assessors de Centres 

d’Extremadura.  CPR de Cáceres. 1999 

L’assessorament a centres en els processos d’elaboració del PCC. CEP de Palma de 
Mallorca. 30-09-2001  

La dimensió personal en l’assessorament a centres. Jornades de Formació d’Assessors.  
CEP de Palma de Mallorca. 01-10-2001 

Com assessorar la revisió del PCC?. Seminari de Suport per a la Revisió del Projecte 
Curricular de Centre. CPR de Menoría, 2002X 

El papel de los asesores en la dinamización de los centros para la innovación y la mejora. 
Conferencia a asesores de CAP del Colmenar Viejo, Alcobendas y La Cabrera, 18 
de enero 2008 

F.14.- Avaluació 
L’avaluació en educació, Conferència en l’acte de presentació del Plans d’Avaluació de 

Centres de Secundària, IES Lacetània, Manresa, 13-12-2001. Departament 
d’Ensenyament,  

De l’avaluació interna a la millora organitzativa, Conferència a l’ IES Ronda. Lleida, 09/03/05 

Elaboració de projectes de recerca i innovació en Educació Musical, Conferència en el marc 
dels Cursos d’Estiu a la UdG, 8 juliol 

Estrategias e instrumentos para realizar la evaluación continua del alumnado universitario” 
Conferencia a las Jornadas de Formación para la introducción del EEES de la 
Facultad de Económicas de la UCLM. Albacete, 02/06/2009 
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G. Projectes de recerca.  

Treball d'investigació dialectològica El parlar salat a Begur, realitzat sota la supervisió 
de la professora titular de Llengua i Literatura Catalanes a la UAB, Dra. Mila 
Segarra i Neyra  

Tesi Doctoral Percepcions i Expectatives entorn dels directors de centres educatius, 
dirigida pel Dr. Joaquín Gairín Sallán, presentada a Girona el 24 de març del 
1995 amb la qualificació d'apte cum laude. 

Investigació. “El acceso a la dirección de un centor escolar público. Estudio de los 
factores mentales de los candidatos a la direcciçón de centros educativos 
públicos,d e nivel primario y secundario, en los procesos de toma de decisión en 
torno a la presentación de candidatura, elaboració del proyecto de dirección e 
intervención en el proceso electoral. Financiada por el CIDE. BOE 243, de 
10.10.97  

Investigació La comunitat educativa envers la direcció escolar. Percepció de la 
influencia de la LOPEGCD en la direcció,.realitzada per encàrrec del FEAEC 
amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb les professores N. Borrell (UB) i M. Tomàs (UAB) 

Investigació La gestió de l’aula a l’ESO. Disseny i elaboració d’un Programa de 
Desenvolupament i Millora de Competències Docents a Secundaria. 
Finançament: UdG.  

Investigació Les competències genèriques en la formació superior universitària, 
realitzada en el marc de la Convocatòria 2003 per a projectes de recerca , 
juntament amb els professors Enric Corominas, Dolors Capell, Ramon 
Cortada, Joaquim Pèlach i Montserrat Tesouro 

Iniciativa de mediació coumunitària Salt: escola i futur. L’escolarització obligatòria (3-
16) a Salt. Finançada per l’Ajuntament de Salt. Realitazada juntament amb 
Joaquim Pèlach i Pep Vila, el curs 2003-2004 

Investigació Anàlisi de les necessitats de formació dels directius escolars i de les 
pràctiques professionals dels que han accedit per designació. Finaçada pel 
programa ARIE del Departament d’Universitats Recerca i Societat de la 
Informació. Direcció Serafí Antúnez. 2004-2005 

Assessorament al desenvolupament organitzatiu La recerca educativa a la 
Universitat de Girona.  Finaçament a través d’un Ajut per a l’impuls de la 
recerca educativa a la UdG, 2005 

Investigació Acceso y formación para la dirección escolar. En el marca de la 
convocatoria de proyectes competitius del MEC. Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación. Juntament amb les universitats del País Basc, 
Zaragoza i Huelva 2005-2008 

Investigació  L’accés a la direcció escolar amb la LOE. Finançament a través de 
convocatòries ARIE de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb Montse 
Planas de Farners i equip de 56 persones. 2007-2008 
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Investigació La sisena hora a primària.  Balanç de resultats, detecció de dificultats i 
formulació de propostes de millora . Conveni de Col.laboració Científica amb 
Fundació Propedagògic. 2007 

Investigació  La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación 
Primaria en Cataluña. Versió en castellà de la investigació anterior. 
Guardonada amb el tercer premio nacional de Investigación Educativa, 2007. 
Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa 

Investigació La gestió de l’aula a l’àmbit científic a l’ESO, Universitat de Girona, 
Convocatòria  d’ajuts a projectes cooperatius de r+d en els àmbits humanístic 
i de les ciències socials, juntament amb Climent Frigola, Dolors Capell  2009 

Col.laboració interinstitucional. Del currículum per competències al desenvolupament 
de competències docents. Xarxa de Competències Bàsiques, Departament 
d’Educació. Direcció General d’Educació Bàsica i Batxillerat, 2009 

Investigació  Millora de la convivència i autonomia escolar.  Fundació Propedagògic, 
Conveni de Col.laboració Científica. Juntament amb Núria Felip, Ramon Vila i 
equip de 12 persones, 2009-2011 

Investigació Identificació de bones pràctiques de millora de la convivència i anàlisi 
dels processos de desplegament institucional als IES. Departament 
d’Educació. Juntament amb Silvia Aznar, Francesc Viñas, Rosa Mª Sol, Mª 
Rosa Soler, Mª Montserrat Esporrin i Miquel Castillo, 2009-2010 

Investigació etnográfica Desdoblar? o Dos mestres a l’aula?. Projecte de recerca 
col.laborativa desenvolupat en el si del seminari GROC. Cursos 2008-09 i 
2009-10 

Col.laboració interinstitucional. Desenvolupament de la Competencia Bàsica 
“Aprendre a aprendre” al llarg de l’escolarització obligatòria. Xarxa de 
Competències Bàsiques, Departament d’Educació. Direcció General 
d’Educació Bàsica i Batxillerat, 2010 
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H.- Publicacions. Llibres 

     --  y BERNAL, J.L.  (2010): Las competencias docentes  en la formación del 
profesorado. Ed. Síntesis, Madrid 

     --  y CASTILLO, M. (2010): Mejorando la convivencia escolar. Ed. Aljibe, Màlaga 

     -- (2009): La acogida al profesorado de nueva incorporación, Ed. Graó. 
Barcelona, 2009. ISBN:978-84-7827-708-7 

     --  (2008): La sisena hora a primària. Més enllà d’un canvi a l’horari escolar, Ed. 
Graó. Barcelona, 2008. ISBN 978-7827-536-6 

     --  (2007): “Las competencias para el título de la dirección escolar. Bases para un 
modelo de desarrollo profesional de directivos escolares basado en 
competencias”, en  Fernández, R. y García, J. (Coord): Competencias 
profesionales para la dirección de los centros educativos, Ed. FEAEC Castilla-
La Mancha. Albacete, 2008. ISBN 978-84-612-3790-6 

     --  (2000), Anàlisi del problemes de comunicació a les organitzacions educatives. 
Proposta d’eines de millora, Ed. de la Universitat Oberta. Barcelona, 2000. DP 
B.21.0009-00 

     -- CARRERAS, G.; CASTELLVÍ, J.; FONALLERAS, M.; GARCÍA, J.M. I 
PLANELLAS, P. (1999): El projecte de direcció, Ed. Departament 
d’Ensenyament. Barcelona, 1999. ISBN 84-393-1284-9 

     --  (1999): Dirección de centros educativos desde una perspectiva de cambio, Ed. 
Cooperativa Universitaria Sant Jordi. Barcelona, 1999. D.L. B-27.922 

     --  (1998): Tècniques de comunicació en la gestió d’institucions educativests, Ed. 
Cooperativa Universitaria Sant Jordi. Barcelona, 1998.  ISBN 84-477-0663-X 

     --  (1998): Estratègies de resolució de conflictes organitzatius a escoles i instituts, 
Ed. de la Universitat Oberta de Caalunya. Barcelona, 1998. DP B.21.0009-00 

     --  TOMÁS, M; I BORRELL, N. (1998): La comunitat educativa envers la direcció 
escolar, Editorial Estel, Barcelona. 1998. ISBN 84-95128-03-9 

     --  (1996): Els factors interns de la direcció escolar, Ed. Universitat de Girona. 
Girona, 1996. ISBN 84-88762-49-6 
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I.- Publicacions. Articles 

1990 

    --   (1990a): "La formació en alternança. Anàlisi crítica dels convenis de col.laboració en 
pràctiques entre els centres de Formació Professional i les empreses a Catalunya" a 
Actes II del Simposi Nacional sobre Formació Professional. Escuela San José, València, 
pàg. 03-13 

    --  (1990b): “Consideracions sobre l'Èxit Escolar en el nou model d'ensenyaments tècnico-
professionals” comunicació presentada al Simposi Internacional sobre "l'Exit Escolar". 
Barcelona. Document policopiat, 20 pàg 

    --  (1990c): La tutoria d'alumnes a l'ensenyament secundari document de treball presentat a 
la Iª Jornada d'Acció Tutorial. Girona. Document policopiat,  49 pàg. 

1991 

    --   i SABADI, D. (1991): Tutoria I. Quadern de l'alumne i Tutoria II. Quadern del tutor. 
Publicació interna de l'I.F.P. Baix Empordà de Palafrugell. Edició Policopiada. 120 pàg 

1992 

    --   (1992): La Actuación Micropolítica de los Directores. Reflexiones desde la Práctica en 
Enseñanza Secundaria. A La dirección, factor clave de la calidad educativa. Actas del 
1er. Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes. ICE-Universidad de 
Deusto. Ed. Mensajero SA, Bilbao. pp. 97-102  

1993 

    --  i COSTA, P. (1993): L'actuació dels directius en la resolució de problemes. Reflexions 
entorn d'una activitat de formació. Comunicació presentada a les IIones Jornades sobre 
Direcció Escolar. Fórum Europeu d'Administradors de l'Educació. Bellaterra. Document 
policopiat, 12 pàg. 

1994 

    --   (1994): L'actuació dels caps d'estudis. Anàlisi de les tasques dels Caps d'Estudis dels 
centres d'ensenyament primari a les comarques gironines. A Actes de les III Jornades 
sobre Direcció Escolar. FEAAC, Bellaterra, novembe, pp. 33-44. 

    --  PÈLACH, J. I PUJOLÀS, P. (1994): “Una propuesta para la adecuación de los objetivos 
generales de la ESO al contexto del centro en el proceso de elaboración del PCC”, a 
Actas del III Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Santiago de 
Compostela. 

1995 

    --  (1995a): “Factors problemàtics en el procés d’elaboració del PCC en centres públics 
d’ensenyament primari”. a Organització de Centres en la Reforma Eduactiva. Actes de 
les IV Jornades Universitàries de Reflexió i Debat. UNED. Centre Assoaciat de Cervera, 
pp. 165-175. 

    --   (1995b): "La tutoria d'alumnes a l'ensenyament secundari" a L'educació, el repte del 
tercer mil.leni. Simposi internacional de l'Institució Familiar d'Educació; Sitges, pàg. 354-



J.Teixidó (2009)                                                           Currículum Vitae 
 
 
 
 

35 

365. 

    --  (1995c): "El directors com a dinamitzadors de les millores escolars" en FEAEC: 
Reflexions sobre l’autonomia i direcció escolar. Ed. Raima, Barcelona, pp. 313-325 

1996 

    --  (1996a): Per a què serveixen els directors?. A Actes de les IV Jornades sobre Direcció 
Escolar. FEAAC, Bellaterra, novembe, pp. 154-162 

    --   (1996b): “Percepción de los directores en su relación con los representantes de la 
Administración educativa. Resultados de una investigación”, en Dirección Participativa y 
Evaluación de Centros. II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros. ICE de la 
Univ. de Deusto, Bilbao, pp. 895-906 

    -- (1996c): “Organización y dirección. Conceptualización y establecimiento de relaciones 
entre ambos términos”, comunicaciión presentada a las I Jornadas andaluzas sobre 
organización y dirección de centros educativos, Granada, diciembre de 1996, 12 pp. 

    --    (1996d): “La dimensión personal en la formación de directivos escolares”, en Actas del 
IV CIOE, Tarragona, pág. 471 

    --   (1996e): L’assessorament a centres. Comunicació presentada a les V Jornades de 
Reflexió i Debat. UNED. Centre Associat de Cervera. 

    --  (1996f): L’avaluació; eina de canvi a secundària. Ponència presentada a les V Jornades 
Educatives de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya. 
Barcelona, febrer. 

    --   TOMÀS, i altres (1996): La participació en els centres escolars: els conflictes que genera 
A Actes de les IV Jornades sobre Direcció Escolar. FEAAC, Bellaterra, novembe, pp. 
167-171 

    --  TOMÁS, M.; BORRELL, N. (1996): La comunitat educativa envers la direcció escolar. 
Percepció de la influencia de la LOPEGCD en la direcció. FEAEC. Document policopiat  

    --  i PÉREZ, M.Ll. (1996): “Col.laboració interinstitucional entre administració educativa, 
centres i Facultat d’Educació en la gestió i el desenvolupament dels Pràcticums”, a Els 
tutors en el pràcticum. Actes del IV Symposi Internacional sobre el Pràcticum. Poio, pp. 
441-453 

    --   TOMÀS y otros (1996):”Primeras aportaciones al estudio de los conflictos en el seno de 
los equipos docentes y su liderazgo” en Dirección Participativa y Evaluación de Centros. 
II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros. ICE de la Univ. de Deusto, Bilbao, 
pp. 335-348 

1997 

    --   (1997a): “Situació actual de la direcció de centres escolars públics. De la LODE a la 
LOPEGCD” a Curs de Direcció i Gestió de Centres Educatius Públics. Lectures i 
Material de Treball. Departament d’Ensenyament-Universitat de Girona.. 

    --   (1997b): “El Projecte de Direcció” a Curs de Direcció i Gestió de Centres Educatius 
Públics. Lectures i Material de Treball. Departament d’Ensenyament-Universitat de 
Girona.. 
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1998 

    --  (1998a). “Las habilidades de gestión del aula en la ESO: una propuesta para su 
estudio, en El aula en el entorno actual : funciones, organización y justificación 
raciona. Actas de la X Jornadas Estatales del Fórum Europeo de Administradores de 
la Educación, Cáceres, pp. 97-107 

    --  (1998b): “El conflicto en los centros educativos”, en Actas de las III Jornadas Andaluzas 
sobre Organización y Dirección de Centros Educativos. Granada, 15, 16 i 17 de 
desembre (en premsa) 

    --   (1998c): “El pràcticum de la Licenciatura de Pedagogía. Cuatro interrogantes y un 
epílogo a partir de un cas pràctico”, en Innovaciones en el Pràcticum. Actas del V 
Sympòsium Internacional sobre el Pràcticum. Poio 

    --    i altres (1998d): Estudio de los factores mentales de los candidatos a la dirección de 
centros educativos públicos de nivel primario y secundario en los procesos de toma 
de decisión en torno a la presentación de candidatura, elaboración del Proyecto de 
Dirección e intervención en el proceso electoral.. CIDE. Concurso Nacional de 
Proyectos de Investigación Educativa.  

    --   i MEDIR, R.Mª. (1998): “Un modelo de gestión de las pràcticas de las titulaciones de 
educación basado en la colaboración interinstitucional”, en Innovaciones en el 
Pràcticum. Actas del V Sympòsium Internacional sobre el Pràcticum. Poio 

    --   TOMÀS, M. i BORRELL, N.  (1998): “Duración del mandato de los directores escolares 
e incentivos para acceder al cargo. Percepciones de la Comunidad Educativa en 
torno a algunas modificaciones en la dirección de centros establecidas por la 
LOPEGCD” a Actes del V Congrés Interuniversitari d’Organització Escolar, Madrid  

    --    TOMÀS, M. i BORRELL, N.  (1998): “La participació, ara i aquí. Com ho veuen els 
protagonistes” a Revista del Fórum Europeu d’Administradors de l’Educació de 
Catalunya, núm. 17, juny, pp. 4-9. 

1999 

....--....(1999a): La dimensió organitzativa de l’assessorament.  
http://www.joanteixido.org/doc/assessorament/dimensio_organitzativa.pdf 

    --    (1999b): “L’ensenyament secundari. Evoluació recent i reptes de futur”, sesión 
inaugural del curso de verano ofrecido por la Universidad de Girona La transformació 
de l’ensenyament secundari, 14-17 julio 99 

    --   (1999c): La feina dels directius. Estudis de Pedagogia de la UdG. Document 
Policopiat. 

    --  (1999d): “Intervención de los directivos en los procesos de resolución de conflictos en 
los centros educativos desde una perspectiva colaborativa. Algunas implicaciones 
para la formación de directivos” a Lorenzo, M. Actas de las Jornadas Andaluzas de 
Dirección de Centros Educativos, Granada 

    --    CAPELL, D., HARO, C., SAGUER, X y VILA, E. (1999). “Las normas de aula en la 
ESO. Aproximación al conocimiento de las normas de convivencia y funcionamiento 
cotidiano del aula en la Enseñanza Secundaria Obligatoria a partir de la reflexión 
sobre la práctica de los enseñantes”, en Actas de las V Jornadas sobre Dirección 
Escolar, FEAEC, Barcelona, pp. 41-55 
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2000 

    --     (2000a): “El acceso a la dirección de un centro escolar público”, en Liderazgo y 
organizaciones que aprenden. Actas del III Congreso Internacional sobre Dirección 
de Centros Educativos. Deusto, pp. 523-532 

    --    (2000b): “Perspectivas desde las cuales se afrontan los procesos electorales a la 
dirección de una escuela o de un instituto”, en Liderazgo y organizaciones que 
aprenden. Actas del III Congreso Internacional sobre Dirección de Centros 
Educativos. Deusto, pp. 533-561. 

    --    (2000c): “¿Qué impulsa a los docentes a la dirección?. Un estudio en torno a las 
motivaciones de acceso al cargo.”, en Lorenzo, M. y otros (Ed) : Las organizaciones 
educAtivas en la sociedad neoliberal. Actas  del VI CIOIE, Grupo Editorial 
Universitario, Granada, pp. 515-543. 

    --    (2000d): El directivo ante el conflicto. Ideas previas y concepciones. Actuación en 
situaciones de conflicto. Detección de necesidades de formación. Informe de los 
resultados de una exploración llevada a cabo en una sesión de formación de 
directivos. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, abril 2000 

    -- , BERTRAN, A. i altres (2000): El acceso a la dirección de un centro escolar público. 
estudio de los factores mentales de los candidatos a la dirección de centros 
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    --   (2002c): El liderazgo del cambio en los centros educativos. CPR de Plasencia. 
Documento policopiado. 
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Simposio Nacional de F.P. I.P Escuelas San José, Valencia. 19, 20 y 21 de  septiembre 

Simposio Internacional sobre “el éxito escolar”. Viaró. Barcelona, 16 y 17 de febrero 

1991 

I Jornades sobre Direcció Escolar. “La direcció escolar en la cruïlla de la Reforma”. Fórum 
Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya. Barcelona, 14 a 16 de marzo. 

1992 

II Congreso Interuniversitario de organización Escolar. Universidad de Sevilla, 15 a 19 de 
diciembre 

I Congreso Internacional sobre dirección de centro docentes. ICE de la Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1 a 4 de julio de 1994. 

1993 

II Jornades sobre Direcció Escolar. “Autonomia de centres”. Fórum Europeu d’Administradors de 
l’Educació de Catalunya. Barcelona, 16 a 17 d’abril. 

Reunión de trabajo de la investigación “Estudio de las necesidades formativas de los directivos 
de centros educativos”, Madrid, 8 de noviembre. 
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III Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Universidad de Santiago de Compostela, 
19, 20 y 21 de diciembre 

III Jornadas sobre la dirección escolar. “El liderazgo académico del Jefe de estudios”, Fórum 
Europeo de Administradores de la Educación de Catalunya, 10-12 de noviembre. 

1995 

VII Jornadas estatales del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Granada, 24 a 
26 de noviembre. 

IV Jornades Universitàries de Reflexió i Debat envers l’Organització de Centres en la Reforma 
Educativa. UNED. Centre associat de Cervera. 24 y 25 de febrero. 

Simpósium Internacional “La educación : el reto del tercer milenio”. Institución Familiar de 
Educación, Barcelona 27 a 29 de abril 

1996 

II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes. ICE de la Universidad de 
Deusto, Bilbao. 16 a 20 de septiembre. 

IV Sympósium Internacional sobre el Prácticum. ICE de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Poio, 13 a 15 de junio. 

V Jornadas Universitarias de Reflexión y Debate en relación a la formación continua y el 
desarrollo profesional. UNED. Centro asociado de Cervera. 23 y 24 febrero. 

IV Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Universitat “Rovira i Virgili” Tarragona. 
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12 a 15 de noviembre. 

I Jornadas andaluzas sobre Organización y Dirección de Centros Educativos. Universidad de 
Granada, 16 a 18 de diciembre.  

1997 
Jornadas Estatales del Fòrum Europeo de Administradores de la Educación. Barcelona, 7,8 y 

9 de noviembre 
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Jornades del Professorat de la Facultat de Ciències de l’Educació. “Ciències de l’Educació : un 
enfocament interdisciplinari”, Girona, 3, 4 i 5 de juny 

V Sympòsium Internacional sobre el Pràcticum. ICE de la Universitat de Santiago de 
Compostela. Poio 29 de junio a 1 de julio 

V Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. “La educación ante los retos 
educativos del s. XXI”, Madrid, del 10 a 13 de novembre  

X Jornadas Estatales del Fòrum Europeo de Administradores de la Educación. “El aula en el 
entorno actual: funciones, organización y justificación racional”, Cáceres, 20, 21 i 22 de 
novembre. 

III Jornadas Andaluzas sobre Organización y Dirección de Centros Educativos. Granada, 15, 
16 i 17 de desembre 

1999 

Intervisitation Programm del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Lisboa 

IV Jonadas Andaluzas de Organización y Dirección de Centros Educativos. Granada.  

2000 

Simposio sobre la formación inicial de los profesionales de la educación. Instituto de 

Ciencias de la Educación de la UdG 

VI Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. Granada 

I Congreso Internacional sobre violencia en los centros educativos. Huelva. 

2001 

17ª Escola d’Estiu d’Andorra. 

Jornadas del Fòrum Estatal de Administradores de la Educación. Oviedo. Noviembre 

Jornades de Direcció Escolar del FEAEC. Bellaterra, maig 

2002 

VII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. Universidad del 
País Vascso. 

XIII Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco 

2003 
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Jornadas Andaluzas sobre Organización y Dirección de Instituciones Educativas. Granada, 
diciembre 2003 

2004 

VIII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas, Grupo IDEA, 
Universidad de Sevilla, 10-12/XI/04 

Formación de Evaluadores. ANECA, Madrid, El Escorial, 12-13/01/04 

Jornadas estatales del FEAE. Equidad en el sistema educativo.Barcelona, junio  

2005 

XII  Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa, Univ de la Laguna, 20 a 22 
setembre  

Curs Programació docent en crèdits ECTS, ICE de la UdG, Girona, Gener 05  

2006 

I Trobada membres dels FEAE de Catalunya, Aragó, Balears i València. L’accés la direcció 
escolar amb la LOCE. Sant Carles de la Ràpita, 1 abril 

Reunión anual del Area de Didàctica i Organització Escolar. Valladolid. 26 i 27 maig  

Congres Nacional de Direcció Escolar La LOE y la direcció escolar. MEC.Madrid, 24 i 25 
novembre 

I Jornada d’Organització i Direcció de Centres, Els directius i la millora de la convivència als 
centres educatius  16 novembre de 2006, GROC,  Facultat d’Educació i Psicologia. 
Universitat de Girona i SS.TT. del Departament d’Educació a Girona  

IX Congreso Interuniversitario de Organización Escolar Coordinación mesa debate Acceso y 
formación para la dirección escolar, 29 novembre 

Ponencia El acceso a la dirección escolar, en el IX Congreso Interuniversitario de 
Organización Escolar, 29 novembre 

2007 

Avaluació institucional del Departament de Pedagogia de la Universitat de Jaen. Agencia 
Andaluza de Evaluación y Calidad, 8, 9 i 10 gener 

XVIII Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación,  26 y 27 
de octubre de 2007.Universidad Laboral de Toledo, FEAE de Castilla-La Mancha 

I Congreso Internacional de Violencia Escolar, noviembre 2007, Universidad de Almería, 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación  

II Encuentro de la Red Profesional de Equipos Directivos,  13 de diciembre 2007. Facultad 
de Educación de la Universidad de Huelva. CEP de Huelva-Isla Cristina 

2008 
II Jornada d’Organització i Direcció de Centres, El Pla de Convvència. 5 de febrer de 2008, 

GROC,  Facultat d’Educació i Psicologia. Universitat de Girona i SS.TT. del 
Departament d’Educació a Girona.  

V Jornadas de ADIAN (Asociacion de Directores de IES de Andaluacia): La dirección 
escolar ante el nuevo escenario educativo, 12de febrero 2008.,  Granada 

IX Jornades 0-12. “Des de l’escola construïm una nova cultura educativa”. 15 de febrer, 
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Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, Coordinadora 
Escoles 0-12 

IV Congrés sobre fracàs escolar. “Centres Educatius d’Exit”. Palma de Mallorca. Estudi 6, 
abril de 2008  

XIX Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya. El centre educatiu: compromís i 
innovació. 12 d’abril, Manresa,  Consell Escolar de Catalunya 

XVII Jornadas de Equipos Directivos de Educación Infantil y Primaria,  9 de mayo,  Pazo de 
Mariñan. Bergondo, A Coruña, Asociación de directores de colexios públicos da 
Coruña 

Reunión estatal del área de Didáctica y Organización Escolar.  12 y 13 de junio de 2008. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Área de DOE de la Universidad de Las 
Palmas 

I Congreso Nacional sobre Convivencia y resolución de conflictos en contextos 
socioeducativos. novembre, Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga. 

X Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas,  11 de 
diciembre, ICE de la UAB. Casa de la Convalescencia. Barcelona.  Universitat 
de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona 

2009 

II Seminario Internacional FODIPO Nuevos retos de la profesión docente  , 20 y  21 
de mayo. Barcelona. Llars Mundet. 

XX Jornadas de SAREAN, 22 de mayo  San Sebastián. Palacio de Miramar  
SAREAN. Asociación de directivos de centros públicos de Educación Infantil 
Primaria del País Vasco 

Jornada de Equipos directivos de IES de Galicia. Museo Pedagogico de Santiago de 
Compostela,  3 de junio Asociación de Directores de IES de Galicia 

Reunión Estatal del Area de Didáctica y Organización Escolar, 5 y 6 de noviembre.  
Universidad de Santiago de Compostela. Universidades de Santiago de 
Compostela, Vigo y A Coruña 

I Jornades d’intercanvi de  Bones Pràctiques per a membres d’equips directius de la 
Comunitat Valenciana, 5 d’octubre, CEFIRE de Alzira (València) 
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K. Altra experiència professional.  
 

K.1. Direcció de grups d’iniciativa social. 

Durant 10 anys (des de 1980 a 1990), Director Artístic de la colla carrossaire 
“Garnatxa”, en el marc de les Festes de Primavera de Palafrugell. 

 

K.2. Direcció de grups de recerca 

Direcció del Grup de Recerca GRHCS 106 “BITÁCOLA” adscrit a l’Institut de Recerca 
Educativa de la UdG.  Des de 2000 fins l’actualitat 

Direcció de GROC. Grup de Recerca en Organització de Centres. Adscrit a Bitàcola i a 
l’Institut de Recerca Educativa de la UdG 

Direcció del Grup d’Estudi i Recerca sobre la Direcció d’Escoles i Instituts adscrit al 
Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona (de 1997 a 2000) 

 1997-1999. Investigació entorn a l’elaboració del Projecte de Direcció que culmina amb 
la publicació d’un manual per a candidats a la direcció. Finançament : Generalitat 
de Catalunya. 

 1997-2000. Investigació “L’accés a la direcció. Estudi dels factors mentals dels 
candidats a la direcció de centres educatius públics de nivell primari i secundari 
en els processos de presa de decisió entorn a la presentació de candidatura, 
elaboració del Projecto de Direcció i intervenció en el procés electoral”  
Finançament: CIDE, BOE 

Direcció del Grup d’Estudi de la “Gestió de l’Aula a l’ESO”  

 (1999-2002) Grup de I+D (plantejaments de recerca-acció) en l’àmbit de l’educació, 
compost per docents de secundària en actiu que elabora un “Programa de 
desenvolupament i millora de competències docents a l’ESO” .Finançament: UdG. 
Convocatòria Recerca Pre-competitiva 2001 

 
K.3. Pertinença a organitzacions de caire professio nal.  

Durant el cursos 1991-92, 1992-93 i 1993-94, formo part de l'Equip ICE d'Organització 
i Gestió, en el marc del Programa de Formació del Professorat, en el qual he 
participat en activitats diverses de formació permanent. 

Durant els cursos 1984-85 i 1985-86 formo part del Grup de Treball "Escoles rurals del 
Baix Empordà" que agrupava diversos mestres d'escoles unitàries els quals 
dugueren a terme la programació i elaboració de fitxes d'autoaprenentatge de 
matemàtiques i ciències naturals. 

Des de 1989 a 91 formo part de la Coordinadora de Directors de centres de F.P. de 
les comarques gironines i del Consell Escolar Municipal de l'Ajuntament de 
Palafrugell. 

D’ença del 1995 sóc membre del Fórum Europeu d’Administradors de l’Educació de 
Catalunya 
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Des de juliol de 1998 a octubre de 2004 formo part de la Junta Directiva del Fòrum 
Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya. 

Des de juliol de 1998 a octubre de 2004 formo part del Consell de Redacció del 
Butlletí del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya. 

Des de 1999 fins 2002 forma part de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de 
Pedagogs  

Des de 2000 forma part de RIEME. Red Internaciona de Eficacia y Mejora de la 
Escuela 

Des de novembre de 2007 formo part del grup de treball de Buenas prácticas para la 
Convivencia Escolar. en el marc de l’Observatorio Estatal de la Convivencia 
escolar.  
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L.- Altres mèrits 
 

L.1.Premis.  

Premi atorgat pel Consorci de la Costa Brava a treballs de recerca sobre temes 
relacionats amb l'àmbit geogràfic de la Costa Brava (convocatòria de 1986) al 
treball "El parlar salat a Cadaqués" 

Coordinador del treball "Recorregut gastronòmic per la Costa Brava" realitzat per un 
grup d'alumnes de l'I.F.P. Escola d'Hostàleria Sant Narcís de Girona, el qual 
obtingué el 1er Premi del concurs de treballs de recerca convocat pel Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona. Curs 1986-87. 

Director del treball "Els Jocs Florals i el Certamen Literari de La Bisbal de 1885" 
realitzat per un grup d'alumnes de l'I.F.P. Baix Empordà de Palafrugell, el qual 
obtingué el un dels premis del concurs de treballs fets en grup organitzat per la 
campanya "el país a l'escola" dins el curs 1987-88. 

Tutor del treball "Viatgi feliç amb viatges Gavina. El pas de l'escola a l'empresa: 
creació d'una agència de viatges" realitzat per un grup d'alumnes de l'I.F.P. Baix 
Empordà de Palafrugell, el qual obtingué el un dels premis CIRIT per fomentar 
l'esperit científic del jovent; curs 1989-1990. 

 

L.2. Actividades de desenvolupament professional do cent.  

Curs 1989-1990. Assistència a les “Sessions d’Assessorament Metodològic i 
Lexicogràfic” per a professors-formadors dels cursos de Normalització 
Lingüística de centres públics d’ensenyament secundari. 

Cursos 1986-1987 i 1988-89, participació al seminari “El Gust per la lectura” organizat 
pel Servei d’Ensenyament del Català del Departament d’Ensenyament 

Assistència als III Tallers de Llengua i Literatura catalanes celebrats a Sant Cugat del 
Vallès, el 5 i 6 de maig de 1988 

Assistència a les “I Jornades d’Ensenyament de la Llengua. Sintaxi i la seva didáctica”, 
organitzades per la secció de Filológiques de l’Escola de Mestres de 
Girona, del 26 al 28 de gener de 1989 

Assistència a les Jornades sobre el Barroc Català, organizadas per l’Institut de 
Llengua i Cultura Catalanes del CUG, del 17 al 19 de desembre de 1987. 

 

L.3. Activitats d’Innovació Educativa. 

Disseny, programació i elaboració de material para al Pla d’Acció Tutorial de l’I.F.P Baix 
Empordà de Palafrugell, durant els cursos 1989-90 i 1990-91 

Participació en la implantació, experimentació i  desenvolupament curricular del Módul 
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Profesional de nivel II de “Rececpció i Serveis Turístics”, en el marc del Pla 
d’Experimentació del segon cicle d’ensenyaments tècnico-professionals, durant els 
cursos 1989-90 i 1990-91. 

 
L.4. Coneixements d'Informàtica  

Coneixement aprofundit del processador de textos WordPefect 5.1. 

Coneixement bàsic de Microsoft Office (Word, Excel i Acces). 

Conèixements bàsics de sistema operatiu Windows. 

Coneixements bàsics del programa d'explotació estadística de dades SPSSx. 

Coneixements bàsics d’Internet i Disseny de pàgines web 

 

I.5.- Coneixements d'Idiomes.  

Llengua anglesa. Nivell C amb qualificació de "Notable" a l'Escola Oficial d'Idiomes de 
Barcelona. Juny del 1979. 

Llengua francesa. Nivell C amb qualificació d'"Aprovat" a l'Escola Oficial d'Idiomes de 
Barcelona. Juny del 1979.  

Llengua italiana. Nivell de compresió escrita. 


