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Perfil professional 
 
Mestre. Psicopedagog. Doctor en Pedagogia per la FPCEE Blanquerna-URL. Actualment és el 
director dels estudis del grau d’Educació Infantil a la FPCEE Blanquerna-URL. Professor titular 
de tecnologia educativa. Investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de Recerca 
Consolidat PSiTIC (Pedagogia, Societat, Innovació i TIC) de la FPCEE Blanquerna-URL. Membre 
del Comitè Científic de l’ITworldEdu i del projecte #edudemà de la Fundació Jaume Bofill. 
Durant la seva vida professional ha compaginat l’activitat acadèmica universitària amb 
l’activitat divulgativa en diferents mitjans de comunicació. Ha estat director del CETEI de la 
Fundació Joan XXIII (2008-2011) i de les cinc primeres edicions del ITworldEdu Summit (2008-
2012), així com vocal de Comunicació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2006-2008). 
 
Docència 
 
Professor dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la FPCEE Blanquerna-URL. 
Docent del màster universitari de Psicopedagogia, del màster universitari en Psicologia del 
Treball, Organitzacions i Recursos Humans, i del màster universitari en Lideratge de la 
Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius. Formador en l’àmbit de la innovació 
pedagògica amb el suport de les TIC en el SAIP de la FPCEE Blanquerna-URL. Coordinador del 
grup GEI sobre TIC i Aprenentatge. 
 
Recerca  
 

 Acreditació de lector per l’AQU (1aC–U1465–URL/56–2007). Reconeixement d’un tram 
de recerca (1aC–EXP/12–AAI 2015 URL). Investigador responsable de la línia eduTIC del 
Grup de Recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna-URL, consolidat per l’AGAUR (GR2014–
SGR 743). 

 Lideratge de la innovació educativa amb suport TIC. 

 Assessorament i acompanyament a la innovació pedagògica amb suport TIC. 

 Competència digital docent. 

 Impacte de les tecnologies en infants i adolescents: hàbits i usos saludables. 

 Consultoria i formació de formadors: disseny i planificació d’assessoraments i 
formacions. 

 Didàctica i organització escolar. 
 
Altres mèrits 
 

 Direcció de vuit tesis doctorals, sis de les quals actualment finalitzades i defensades. 

 Autor del desplegament curricular oficial a Catalunya de la CDTI (competència digital i 
tractament de la informació). 

 Premi COETTC Excel·lència 2011 com a director del CETEI-FJXXIII i dels projectes TIC-
educació de desenvolupament sostenible. 

 Certificat oficial de NLP Master Practitioner acreditat pel Talent Institut i Richard 
Bandler. 


