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Perfil professional 
 
Llicenciat en Filosofia i en Ciències de l’Educació per la UB, promoció del 1984. Professor del 
màster universitari de Formació del Professorat (MUFP) i del màster universitari de 
Psicopedagogia, de la FPCEE Blanquerna-URL. Titular i especialista en intervencions de suport 
acadèmic al Centre Psicològic i Pedagògic Infantojuvenil de l’Alt Maresme (CPIAM). 
 
Docència 
 
Durant el període 1984-1999, desenvolupa l’activitat com a professor d’ensenyament general 
bàsic (EGB), educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat a l’Escola Pia de Calella i a 
l’Escola Pia de Mataró; exerceix de director gerent a Calella del 1988 al 1992, i de director 
pedagògic a Mataró del 1992 al 1996. Professor i tutor de cursos de batxillerat a l’Escola Pia de 
Mataró del 1996 al 1999. Realitza tasques de professor al màster universitari en Formació del 
Professorat a la FPCEE des del 2009. Des del 2007 realitza tasques d’especialista en suport 
acadèmic en un despatx psicopedagògic privat (CPIAM) de Calella. 
 
Recerca 
 
Col·labora amb altres professionals de l’educació en l’edició de llibres sobre acció tutorial 
(editorial EGA Editores, 1996). 
 
Altres mèrits 
 

 1990-1996: formador en cursos de l’Escola d’Estiu de Blanquerna en temes d’acció 
tutorial, recursos per a la tutoria i eines d’acció tutorial. 

 Formador en cursos sobre estratègies per a l’acció tutorial a professorat de les escoles 
andorranes (formació a l’escola d’hivern). 

 Col·laborador amb l’Escola Cristiana de Catalunya per a la difusió de l’estructura i 
l’organització del sistema educatiu segons la LOGSE. 

 Del 1999 al 2007, alcalde de la ciutat de Calella, on s’ocupa també de la Regidoria 
d’Educació, coordinant el Consell Escolar Municipal i organitzant jornades de treball 
amb el professorat de les escoles de la vila. 

 Des del 2007, formador privat en temes de lideratge, de cultura organitzativa i de 
treball en equip en diferents empreses privades i institucions públiques de Catalunya. 

 
 


