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Pare de tres fills. Durant la seva trajectòria ha treballat com a
psicòleg i logopeda a educació infantil, primària, secundària i
com a docent universitari a la Universitat de Barcelona i a la
Universitat Oberta de Catalunya. Realitzant la seva tesi
doctoral en Psicologia Clínica i de la Salut, durant cinc anys
(2013-2018) ha estat director d’un centre d’educació
secundària amb un projecte de direcció centrat en la
innovació educativa i en la millora de la convivència, amb el
qual obté el premi Dialoga d’ESADE el 2017 com a
reconeixement als seus resultats. Ha estat el primer premi de
Mollet Ciutat Emprenedora (2005) i finalista dels premis TIC
de la Fundació Impuls (2009). Actor amateur al grup Sifanofa
Teatre.
Autor de diverses publicacions científiques i de diverses
presentacions a congressos de psicologia i educació. Autor del
llibre “Caminar Quiet. Decàleg per a l’èxit educatiu”
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QUI?

TALLER DE GESTIÓ DE
L’ESTRÈS AMB
MINDFULNESS (2 hores)

Taller vivencial on descobrirem el
nostre nivell d’ansietat, si estem en
risc d’estrès o no i les estratègies i
tècniques per la seva prevenció o
intervenció amb el suport de

MATERIALS
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QUÈ?

INCLOSOS

Mindfulness o Consciència Plena.

TALLER: EDUCAR SENSE
CRITS I EN EL RESPECTE
(2 hores)

Revisarem el decàleg per a l’èxit
educatiu de manera personal,
individual i confidencialment per tal
de descobrir els punts febles i punts
forts en relació a l’estil educatiu, la
gestió del temps, modelatge,
acceptació positiva incondicional,
gestió emocional, com resolem els
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QUÈ?

INCLOSOS

conflictes…

TALLER: GESTIÓ
POSITIVA DELS
CONFLICTES

De manera experiencial, vivencial i
autoavaluativa descobrirem com
resolem els conflictes amb els
infants, si aquesta resolució és
adequada i possibles eines que ens
permetin gestionar-los de manera
positiva tenint present la
comunicació no violenta i la gestió

MATERIALS
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QUÈ?

INCLOSOS

emocional.

CONFERÈNCIES I XERRADES
D'UNA

A

DUES

HORES

DE

DURADA

CONFERÈNCIA: EDUCAR SENSE CRITS I EN EL

CONFERÈNCIA: EL CANVI METODOLÒGIC EN

RESPECTE (2 hores)

EDUCACIÓ (2 hores)

Conferència de dues hores de durada on

Conferència de dues hores de durada on

s’especifiquen els deu aspectes que han demostrat
l’èxit educatiu. La conferència s’organitza a partir
de les darreres descobertes científiques en el camp
de la psicología amb exemples professionals i
personals viscuts pel ponent.

s’expliquen les claus de com afrontar el
canvi metodològic cap a l’aprenentatge
transversal i per projectes des de
l’experiència del conferenciant com a
director d’institut (amb un projecte de

CONFERÈNCIA: COM MILLORAR LA CONVIVÈNCIA
(2 hores)
Conferència de dues hores de durada on ens
endinsem en els punts clau per a l’èxit de la
convivència partint de les experiències del ponent
que van suposar l’otorgament del premi DIALOGA

direcció orientat a la incorporació de l’ABP
i l’aprenentatge cooperatiu) i com a
professor universitari incorporant la
metodologia ABP en el màster de
secundària de la UOC.

2017.

Aquesta proposta es pot complementar amb les formacions ofertades (De 10 a 30 hores) en funció de la
demanda i les necessitats que ens podeu sol·licitar sense cap compromís.

QUÈ?
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VALORACIÓ ECONÒMICA

Per a la valoració econòmica podeu
posar-vos en contacte amb nosaltres al
telèfon 651.830.626 o a
centrecamina@gmail.com
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|

6

