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formació 

2015 Doctorant en Art i Educació a la Universitat de Barcelona. 

2013 Màster en Arts Visuals i Educació, un enfocament construccionista, a la UB.

Cursos oficials d'Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Flash a CEPI-BASE.

Formació de formadors al CNJ (Consell Nacional de Joventut).

2012 Curs de Formació de Formadors d'Educació en el Lleure a l'Escola de Formació de MEG.

2011 Curs elaboració de la programació didàctica a la fundació universitària Martí l'Humà.

Curs Del cine a l'aula: bases de l'expressió visual, a ACTE.

Curs de Mediació, a PRISMA.cat

Curs de Tècnic en Educació Emocional, a PRISMA.cat

2010 Workshop de fotografia documental amb Edu Pons al Gra.

2009 Curs el dibuix infantil com a eina diagnòstica, a PRISMA.cat

Curs de Pedagogía Sistèmica a la Universitat Autònoma, escola d’estiu.

2008 Curs d’Educació en la diversitat, formació continua docent al centre.

2006 Llicenciat en Belles Arts a la UB.

CAP (curs d’aptitud pedagògica).

Curs de Dreamweaber i Flash a l’escola Espai Virreina de Barcelona.

2005 Carnet de monitor del lleure infantil i juvenil, a l’escola de formació Pere Tarrés.

2002 Curs de Tècniques d’Animació Tradicional (dibuix animat, plastelina,...)

a l’escola 9zeros de Barcelona.

2001 Batxillerat Artístic al St. Ignasi de Barcelona.

Informàtica, mecanografia,

internet i manteniment

Illustrator, Photoshop, InDesing,

Flash, Premiere, Dreamweaver,...

Català, Nivell C

Castellà

Anglès, B1 (certificat)

Italià bàsic

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/A/M0908/index.html
http://www.cepibase.com/


experiència

des de 2014  Professor de Batxillerat artístic a l'Escola-Taller Ginebró de Cardedeu.

2007-14  Professor de Visual i Plàstica i altres matèries a diversos instituts i escoles.

2011-14  Formador de Caps a l'Escola de Formació de Minyons Escoltes de Catalunya.

des de 2013  Formador a la Borsa de formació del CNJ (Consell Nacional de Joventut).

2005-14 Tallerista de diversos tallers de còmic, dibuix, il·lustració i art contemporani a diversos 
   equipaments culturals com Rocaumbert f.a o el Gra.

Treballs gràfics, il·lustracions i projectes artístics diversos. Exposicions de pintura i dibuix.

Artista resident a l'Espai d'Arts de RocaUmbert, fàbrica de les arts de Granollers.

Secretari  d'el colador, associació d'artístes anteriorment coneguts  com a 
embut. (www.elcolador.cat)

Creador, dibuixant i il·lustrador de laGranota, revista de còmic i il·lustració  que es publica de 
forma bimensual des de 2011.

Disseny i manteniment diversos blocs i llocs webs.

Àmplia experiència de cap i monitor d'educació en el lleure durant més de 7 anys.

He estat cap d'agrupament  (responsable de l'entitat)  de l'Agrupament Escota Sant Esteve de 
Granollers durant 2 anys.

Estudis de música moderna.

http://fanzinelagranota.blogspot.com.es/
http://fanzinelagranota.blogspot.com.es/
http://fanzinelagranota.blogspot.com.es/
http://www.elcolador.cat/
http://www.rocaumbert.cat/espaidarts/cat/espai_arts_presentacio
http://www.rocaumbert.cat/espaidarts/cat/espai_arts_presentacio
http://www.rocaumbert.cat/espaidarts/cat/espai_arts_presentacio
http://www.rocaumbert.cat/espaidarts/cat/espai_arts_presentacio

