
FITXA DEL PROFESSORAT GEDIOE 

 
Sra. Lourdes Alins 

 
 

Diplomada en Educació Primària . Especialista en Educació Infantil. 
Mestra de català i Llicenciatura en  Geografia i Història. 
30 anys fent de mestra  a Educació infantil i Primària . Cap d’estudis 
de la ZER L’ ERAL ( 1994-2000). Directora de l’Escola  Sarroca de 
Lleida ( 1995-2000). Assessora LIC ( 2001-2005 ). Coordinadora LIC 
escola Riu Segre ( 2005-06) i en l’actualitat Directora de l’ Escola 
Països Catalans ( 2006-2012). 

Formadora : Aprendre llengua des de les àrees el currículum  i Formadora professorat 
interí “ Comencem bé “ . 
                    
 
Dr. Serafín Antúnez Marcos 

 
Doctor en Pedagogia, a la Universitat de Barcelona (UB). Catedràtic 
d’Universitat a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
(UB) del Departament de Didàctica i Organització Educativa. Professor de 
la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). Membre de 
l’equip directiu de l’Escola Universitària de Professorat de la UB. Mestre i 

director escolar.  
 Autor de diverses obres fonamentals en l'àmbit de l'organització i la gestió de centres 
educatius i ha col·laborat en articles per a diferents revistes educatives. Ha realitzat 
investigacions sobre: Formació inicial i permanent del professorat. Direcció escolar i 
formació de directius de centres escolars. Supervisió Educativa. Avaluació de Plans de 
Formació Permanent del Professorat. Avaluació de Plans d’Experimentació per a la 
Reforma Educativa a Catalunya, Gestió Escolar, etc., en el context espanyol, europeu i 
iberoamericà 
 
 
Dra. Isabel del Arco Bravo 

 
Doctora en Psicopedagogia amb Premi extraordinari de doctorat per 
la Universitat de Lleida (UdL). Llicenciada en Filosofia i Ciències de 
l'Educació, i Diplomada en Professorat d'EGB amb l'especialitat de 
Ciències. 
Ha treballat com a mestra en Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. 
Secundària i en l'actualitat és Professora Titular d'Universitat (TUC) 

en el Departament de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de Ciències de l'Educació de 
la Universitat de Lleida (UdL) dins l'Àrea de Coneixement i de Didàctica i Organització 
Escolar. 
Ha estat directora de l'ICE de la UdL fins al 2005 que va passar a ser Vicerectora de 
Docència. Actualment és coordinadora de l’equip de l’ Equip de Desenvolupament 
Organitzacional de la Universitat de Lleida (EDO-UdL). 
 
 



Dr. Diego Castro Ceacero 

 
Diplomado en Educación Social y licenciado en Pedagogía. Master 
en Dirección de Recursos Humanos y Doctor en Ciencias de la 
Educación. Es profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada 
de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1998 y 
actualmente es su Secretario Académico.  
 
Como miembro de los grupos CCUC y EDO he orientado mi 
actividad académica en torno a dos líneas de trabajo. La primera es 

el estudio de las dinámicas organizativas de la Universidad contemporánea: procesos 
organizativos y de gobierno, innovación, formación del profesorado, etc. La segunda se 
centra en ámbitos emergentes de la organización educativa como el desarrollo de una 
cultura de la seguridad integral en los centros educativos, la gestión institucional de 
entidades de educación social o las relaciones entre el desarrollo institucional y 
comunitario. 
 
 
Sra. Núria Farré Monjo 

 

 
Diplomada en Educació Primària  i en Educació Infantil  
Mestra de català i formadora : Aprendre llengua des de les àrees el 
currículum. 
29 anys fent de mestra  a Educació infantil i Primària . Assessora 
LIC ( 2000-2004). Coordinadora Projecte Biblioteca puntedu 
Alcoletge ( 2004-05). Cap d’estudis  de l’ Escola Països Catalans ( 
2006-2012). Coordinadora Projecte Biblioteca puntedu  ( 2007-
12). Assessora Projecte Espais oberts d’aprenentatge ( 2008-12) 
 
 

 
Sr. Joan Ferran Llopart: 

 
Llicenciat en Educació Física i director de l’Institut Terres de Ponent de 
Mollerussa. També, durant 7 anys, cap d’estudis i coordinador pedagògic a 
l’institut La Serra de Mollerussa. Formo part de l’Equip d’Orientació 
Professional dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida. Fins el 2011 he 
format part del Grup de Tutoria i Atenció a la diversitat de l’ICE de la UDL. 
Formador en cursos presencials i telemàtics del professorat, anteriorment en el 

CAP. 
He intervingut en projectes d’innovació educativa relacionats amb les TAC, tals com IATIC, 
1x1 i 2:0. He presentat ponències i experiències a Moodlemoot Barcelona 2008, 
Expodidàctica 2010 i Moodlemoot Castella Lleó 2010 entre d’altres. 
 
 
 
 
 



Dr.  Oscar Flores i Alarcia 
 
Doctor en Psicopedagogia per la Universitat de Lleida.  
Llicenciat en Psicopedagogia i Diplomat en Magisteri, 
especialitat Educació Física. 
Professor associat del Departament de Pedagogia i Psicologia 
de la UdL. 
Coordinador de l’Àrea de Suport a la Innovació Docent i e-
Learning de l’Institut de Ciències de l’Educció – Centre de 

Formació Contínua de la UdL. Professor associat a la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la UdL.  
Membre del Comitè Organitzador i Executiu del Congrés Internacional de Docència 
Universitària i Innovació (http://cidui.upc.edu/cat/index_cat.html). Coordinador 
Acadèmic del projecte Intercampus a la UdL.  
Les principals línees de treball es relacionen amb els processos formatius a través de la 
tecnologia (formació semipresencial i no presencial) i també la realització de diferents 
estudis sobre elements del procés d’ensenyament - aprenentatge (la innovació docent, 
les competències, l’organització, l’avaluació,...). 
 
 
Dr. Joaquín Gairín Sallán 

 
Doctor en Ciències de l'Educació, Catedràtic de Pedagogia a la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), director de l'Equip de 
Desenvolupament Organitzacional i consultor internacional. A la UAB, 
ha ocupat el càrrec de degà de la Facultat de Ciències de l'Educació, 
director del Departament de Pedagogia Aplicada i de l'Institut de 
Ciències de l'Educació. 

Psicòleg i pedagog, ha estat també, director de centre educatiu i director de l'ICE de la 
UAB. Consultor internacional, està intervenint en programes de reforma educativa a 
Espanya i Llatinoamèrica. Dirigeix projectes sobre desenvolupament social i educatiu, 
desenvolupament organitzacional, processos de canvi educatiu, lideratge, avaluació de 
programes i institucions, TIC en formació i avaluació d'impacte. 
 
 
Sr. Jose Ignacio Garcia Plata 

 
 Ignasi Garcia i Plata és mestre i llicenciat en Filosofia i Lletres 
(Filologia Catalana) per la UAB. Inicialment, treballa de mestre i, 
posteriorment, director del CEIP La Romànica de Sabadell (1985-
1989). Coordinador lingüístic del SEDEC. Inspector d’Educació des 
de 1992.  Coordinador d’àrea geogràfica d’inspecció (1999-2003). 
Inspector en cap adjunt del servei territorial de Barcelona Comarques 
(2003-2005).  Cap d’inspecció del Servei Territorial de Barcelona 
Comarques (2005-2009).  

 



Subdirector General d’Organització i Qualitat de Centres Educatius (2009-2011).  En 
l’exercici d’aquest càrrec, coordina l’elaboració del Decret d’Autonomia de Centres 
Educatius i el Decret de Direccions de Centres Públics.  Coordina la implantació dels 
Plans Estratègics d’Autonomia de Centres Públics. 
 
Autor i coautor de diverses publicacions i ponències sobre la gestió directiva en el marc 
de l’autonomia dels centres; sobre els projectes educatius, els projectes de direcció i els 
plans anuals  com a plans estratègics orientats a la millora de resultats educatius i de la 
cohesió social. 
 

Sr. Emili Grau 
 
 

Dr. Pere Marqués  

 
 Actualment director del Grup d'Investigació "Didàctica i 
Multimèdia" (DIM-UAB) <http://www.pangea.org/dim> del 
Departament de pedagogía Aplicada de la UAB i de la revista 
DIM (Didàctica, Innovació, Multimèdia). Vicepresident de la 
"Societat Catalana de Pedagogia".  
Especialitzat en l'aplicació de noves metodologies didàctiques per 
millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge amb l'ajuda 
de les TIC i en el disseny, desenvolupament i avaluació de 
recursos multimèdia per a l'educació. Introductor dels conceptes: 

"curriculum bimodal" i"memòria auxiliar" per a un millor ajustament de l'educació als 
requeriments de la societat actual. 
Mestre, llicenciat en Econòmiques i doctor en Ciències de l'Educació. Durant més de 35 
anys ha treballat successivament com a professor, director i catedràtic en els nivells 
d'ensenyament primari, secundàri i universitari, duent a terme múltiples investigacions i 
estudis sobre les aplicacions educatives de les noves tecnologies i publicant llibres, 
articles i programari didàctic que ha obtingut diversos premis nacionals. Web: 
peremarques.net. 
 
 

Sr. Teodoro Martínez Tirado 

 
Diplomat en professorat d’EGB a l’Escola Normal de Lleida, especialitat 
en matemàtiques i ciències naturals. Mestre de català i Certificat de 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) en anglès. 
Ha estat professor de centres com l’Escola d’Alfarràs, de Tuixent, 
d’Arbeca, de Golmés, del Pare Ignasi Puig (Manresa), de l’escola 
Bellaguarda (ZER Elaia), de l’IES Olivella (la Granadella) i del Joc de la 

Bola (Lleida). 
A nivell d’equips directius, ha estat secretari, cap d’estudis i director d’escola. 
Actualment és el director de l’Escola Joc de la Bola de Lleida (des del curs 2000-01). 
 
 
  



Sr. Vicente Mora Baringo 

 
Llicenciat en Dret a la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Direcció i 
Gestió de Centres educatius (UB), Màster en Supervisió Educativa 
(EAPC), cursos del Doctorat en Ciències de l'Educació (UB), Certificat de 
Suficiència Investigadora (UB). 
Professor del Màster de Direcció i Gestió de centres educatius de la UB i 

de postgraus sobre Organització Escolar i Direcció i Gestió. Formador de cursos de 
directors escolars, d'inspectors d'educació. 
Ha desenvolupat diferents càrrecs professionals a la Inspecció d'Educació, actualment és 
Inspector en cap de Lleida. Membre del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació 
(FEAE). 
Autor i coautor de llibres i articles sobre legislació, organització i direcció escolar i 
inspecció educativa. 
 
Sra. Mariona Morguí 

 
 

Mestra d’Educació Infantil i Primària.  
Llicenciada en Psicologia.  
Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals.  
Postgrau en adquisició d’habilitats en grup: lideratge, direcció i 
consultoria 

Durant la seva trajectòria professional ha exercit de mestra en diferents escoles 
públiques de Catalunya i en diversos nivells d’Educació Primària i Infantil. En alguns 
d’aquests centres ha format part de l’equip directiu desenvolupant tasques de secretaria i 
direcció. Des del 2006, any en que va ser creada l’Escola Francesco Tonucci de Lleida, 
ocupa el càrrec de directora en aquest centre.   
 
 
Sra. Maria Pampalona Armengol 

 
Llicenciada en Geografia i Història a la Universitat de Lleida (UdL). 
Catedràtica des del curs 2009-10. És també Mestra de català, i professora 
de català per adults. 
Ha exercit de sots-directora a l’Institut Manuel de Pedrolo (cursos 1989-
91). Des de 2003 i fins l’actualitat, exerceix com a directora d’institut. 
El 2005, inicià un Cicle Formatiu de Manteniment electromecànic i 
conducció de línies. A més ha col·laborat en la publicació de diversos 

llibres de didàctica de la història, referents a la història local de Tàrrega i de la Segarra. 
 
 
Dr. Joan Antoni Prats Sobirana 

 
Llicenciat en Educació Física per l’INEF de Madrid, Direcció 
d’empreses per l’Escola  Superior d’Administració d’Empreses 
ESADE, Doctor "Honoris Causa" per la Universitat de Sant 
Petersburg "Academic Board State of Academy of Physical 
Education n.a.P.F.Lesgaft". Ha estat: Professor de Fisiologia de 



l’INEF de Madrid, Professor d’Estructura del Moviment i de Teoria i Pràctica de 
l’Entrenament a l’INEF de Barcelona, és Professor de Fisiologia, Gestió d’Equipaments 
Esportius  i d’Hipologia a l’INEF de Lleida.  
Va ser Director de l’INEF de Barcelona, Cap de Servei de Docència i Investigació de la 
Secretaria General de l’Esport,  Director general del Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat, Conseller Delegat de les Empreses: Lerasol S.A. d’Uruguay, Lerasol do Brasil 
Ltda. a Brasil i de Baxter Equities Ltda. de les Bahamas. 
En l’àmbit dels Serveis socials: Patró fundador de “Andrómeda Fundación”. 
 
Sr. Josep Serentill Rubio 

Llicenciat en Història i Geografia, Llicenciat en Ciències de l’Educació, 
especialitat Organització i gestió de Centres. Màster en Supervisió i 
Avaluació de l’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Títol de Suficiència Investigadora en Avaluació i Organització 
de centres (UB). 
Professor d’EGB i de Secundària, Professor associat de la Universitat de 

Barcelona en el Departament de Didàctica i Organització. 
Inspector d’Educació a Barcelona i a Lleida, Coordinador de l’Àrea d’Organització de 
la Inspecció d’Educació de Catalunya i Inspector en cap adjunt a Lleida. 
President de l’AIEC (Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya), President de 
Catalunya i Estatal de FEAE (Fórum Europeo de Administradores de la Educación), 
President del consell editorial de la revista OGE (Organización y Gestión Educativa), 
Membre del Consell assessor i coordinador de la secció de Gestió de les revistes GUIX i 
AULA. Autor de més de 50 articles en revistes especialitzades. 
 
 
Dra. Carmen Valls Ballesteros 

 
Llicenciada en Ciències Bioquímiques a la Universitat Complutense de 
Madrid (UCM). Diplomada en Ciències de l’Educació a ESCUNI de 
Madrid. 
Doctorand en Gestió i Administració de Centres Educatius Superiors a la 
Universitat Pablo Olavide de Sevilla en col·laboració amb La Salle 
Madrid: “Coaching y aprendizaje experiencial”. 
 

 
Sr. Josep Ma. Vera Mur 

 
Mestre, Llicenciat en Dret. Màster en Direcció i Gestió de Centres 
Educatius. Des de 1990 és Inspector Tècnic d'Educació, actualment 
Cap adjunt de Lleida. És professor del Màster en Direcció i Gestió 
de Centres Educatius de la Universitat de Barcelona (UB), i dels 
cursos de formació de Directors i Inspectors d'Educació. 

Ha estat professor i director de centres públics i coordinador de l'Àrea d'Organització 
Escolar de la Inspecció de Catalunya. 
Autor i coautor d'articles i llibres sobre legislació, gestió i organització escolar. També 
coordina i és coautor del Manual de legislació educativa i de la base de dades Educalex. 


