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Motr-ras, 1960 

En l’actualitat és professor titular del Departament de Pedagogia de la 
Universitat de Girona. Area de Didàctica i Organització Escolar. Col.laborador 
de les universitats Oberta de Catalunya, Pompeu Fabra, Autònoma de 
Barcelona i Huelva en la impartició de màsters o post-graus 

Ha estat mestre de l’Escola Pública de Palau-sator, professor de secundària de 
Llengua i Literatura Catalanes a l’Escola d’Hostaleria Sant Narcís de Girona i a 
l’IES Baix Empordà de Palafrugell. Director d’aquest darrer centre. 

Investigador responsable de Bitàcola-Recerca Educativa (GRHCS67); director 
de GROC (Grup de Recerca en Organització de Centres) i primer director de 
l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona 

Participa en activitats de formació permanent del professorat i de directius 
escolars arreu de Catalunya i de l'Estat.  

Ha dedicat la seva atenció, prioritàriament a la direcció i gestió de centres 
educatius, el desenvolupament de competències professional dels docents i 
directius, el tractament del conflicte a les organitzacions, la dinamitzacio dels 
processos d'innovació i millora als centres, l'acollida del professionals de nova 
incorporació, la millora del clima escolar i, darrerament, a la millora de la 
convivència als centres educatius... 
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