
Joan Segura Torres 

Categoria: Professor Associat 

Departament: Pedagogia 
Àrea coneixement: Didàctica i Organització Escolar 

Dades de contacte 
Despatx: 1.25 
Telèfon: 970 70 6533 
Correu electrònic: joan.segura@udl.cat 

Formació acadèmica 

Entrenador nacional de bàsquet 1999. 
Diplomat magisteri educació musical. 2000.UDL. Lleida 
Llicenciat en Psicopedagogia. 2002. UDL. Lleida 
Diplomat magisteri educació física. 2006.UDL. Lleida 
Màster recerca educativa 2011. UDL. Lleida 
Expert Universitari en Gestió i Direcció d'Organitzacions Educatives 2014. UDL. Lleida. 
2n any de tesis doctoral sobre la inspecció educativa en la UAB 

Experiència professional 

Mestre funcionari d´educació primària i educació física del sistema educatiu públic 
2004-2009 
Professor funcionari d´orientació educativa en educació secundaria del sistema educatiu 
públic 2009-2013. 
Coordinador educació secundaria de l’institut de ciències de l’educació (ICE-UDL) 
2013-2015. 
Professor associat - substitut a temps parcial en la Universitat de Lleida en l’assignatura 
de Dificultats d´aprenentatge i trastorn de l’aprenentatge I i II en el grau de magisteri 
d’educació infantil. Les principals línees d’investigació i estudi son les direccions escolars, 
la inspecció educativa i organització escolar. 
Aquest curs dirigeixo treballs finals de grau en la FEPTS 
Durant aquest curs he coordinat l’educació secundaria de l’ICE amb la figura de 
Coordinador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que s´ha 
creat en la FEPTS de la UDL. Aquest és un projecte innovador anomenat “alternança” 
pels alumnes de grau de magisteri d’educació primària. 
Actualment treballo com a Representant d’esports de Lleida de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Projectes 
 

Projecte EDUCAEMPREN: Impuls a l’emprenedoria en el marc dels Treballs Finals de 
Grau en Educació. UDL 2012-2013 
Projecte ALTERNANÇA: Formació inicial de mestres 

 
 

Mèrits relacionats amb la qualitat de l'activitat docent 
 

Premi Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària (modalitat col·lectiva) 
Atorgat por el Govern de la Generalitat de Catalunya 27/08/2013 
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