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hi!  I’M  GRAPHIC DESIGNER 
AND I WOULD LOVE TO
WORK WITH  YOU. 

FORMACIÓ
Grau En Disseny (2007-2012)
Cursat a ‘‘Escola de Disseny Elisava.’’
Títol expedit per l’Universitat Pompeu Fabra.

Postgrau en Disseny i Fotografía (2013)
Cursat a ‘‘Escola Superior de Disseny Elisava.’’

INFORMÀTICA
Pack Office 
Pack Adobe CC |
     Adobe Illustrator (alt) 
     Adobe Photoshop (alt)
     Adobe InDesign (alt)
     Adobe Flash (mig)
     Adobe After Effects (mig) 
     Adobe Dreamweaver (mig)
     Lightroom (Retoc imatges),     
     Capture One (Retoc imatges).

IDIOMES
Anglès | parlat i escrit 
Nivell Intermediate British Council

Castellà | parlat i escrit, llengua paterna

Català | parlat i escrit, llengua materna

ALTRES DADES D’INTERÉS
Disponible per a incorporació inmediata.
Disposo de vehicle propi, carnet B de conduir.
Disponibilitat per viatjar.

EXPERIÈNCIA
Disseny editorial i disseny web (2009)
Empresa Sorteamus (conveni de pràctiques    
amb universitat Elisava durant 6 mesos) 

Disseny web, disseny corporatiu, fotografía, 
disseny editorial (2014)
Empresa Diseño y desarrollo de proyectos Q2B

Oficial en disseny gràfic (2015)
Administració pública (Ajuntament de Badalona) 
durant 6 mesos com a Oficial en disseny
gràfic (Departament de Joventut, Badiu jove).

Estudiem de nit (2016)
Recepció i informació als estudiants de la 
Biblioteca de Llefià de l’11 de Gener al 4 de 
Febrer de 2016. Feina per a l’Administració 
pública (Ajuntament de Badalona) 

Directora creativa de la empresa Zenyt Sports 
(2015-Actualitat)
Treball coordinat amb la Federació Catalana 
de Lluita. Desenvolupament de totes les 
campanyes gráfiques on i offline, ilustracions, 
fotografía i disseny tèxtil, disseny web, animació.
www.zenytsports.com

Dissenyadora gráfica a l’estudi Asensio 
Comunicació Visual (2016)
Durant 4 mesos,  dissenyant senyalética per 
l’espai, flyers, presentacions,cartelería, 
campañes on i offline.

Tècnica en disseny gràfic (2017-2018)
Administració pública (Ajuntament de Badalona) 
durant 18 mesos com a Tècnica en disseny
gràfic (Impuls Municipal de Promoció de l’ocu-

pació ). Desenvolupament de tots els project-
es de disseny gràfic d’IMPO. Realitzacvió  de 
campañes gràfiques desde el conceote fins a la 
pròpia identitat visual. Organització de la pròpia 
distribució del material publicitàri. 
Dissenys on i offline. Disseny de Newsletters 
mensuals.

EXPERIÈNCIA FREELANCE
Freelance per a l’Administració pública 
(2013-Actualitat)
· Pictogrames/Senyalètica/Disseny del cartell 
exterior de la façana (2013) Per a l’Escola 
Bressol Nero Nas (Ajuntament de Badalona), 
sota la supervisió de l’estudi d’Arquitectura 
de Mario Corea.

· Disseny de la campanya Connectart (2016) 
Identitat corporativa, desenvolupament gráfic i 
senyalètica a l’espai, per al Badiu Jove 
(Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Badalona).

· Disseny de la campanya Summer Time (2016)
Identitat corporativa, desenvolupament gràfic i 
senyalètica a l’espai, per al Badiu Jove
(Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Badalona).

· Identitat Corporativa, Disseny editorial i 
Campaña on i offline | Realització de identitat 
corporativa de la Fira Modernista de Badalona. 
Realització de pósters, campañes online i seny-
alética en l’espai.

· Identitat Corporativa, per a l’àrea de Joventut 
de l’Ajuntament de Badalona (Disseny de la cam-
paña de Sant Jordi 2018) 

PÀGINA DE BEHANCE | 

www.behance.net/Congelando_el_tiempo

INSTAGRAM | 

https://www.instagram.com/depedacitos_

photography/

Freelance per a particulars (2012-Actualitat)
· Disseny editorial | Disseny del cd y triptic interi-
or del grup de música el Rumbo

· Identitat Corporativa | Disseny  del logotip 
y sessió fotogràfica per a l’empresa Siempre 
Fuertes.

· Identitat Corporativa | 
Disseny  de la pàgina web y la identitat gràfica 
de Sorteasport, amb la supervisió de l’empresa 
Sorteamus. 
(www.sorteasport.com)

· Identitat Corporativa | Disseny  de l’identitat 
gràfica de l’Empresa Arrel, a Arenys de Munt 

· Books fotogràfics | Per a particulars (comun-
ions, books particulars, fotografía infantil, foto-
grafía conceptual)

· Exposició de Fotografía | 
Per a la Fundació Vilacasas
(https://contactoexposicion.wordpress.com/)

· Disseny editorial | Disseny de tríptics i flyers 
per active-8 (lifesport)

· Identitat Corporativa e Ilustració | 
Disseny targetes e identitat de Estanc número 1, 
Santa Coloma de Gramenet.

http://www.behance.net/Congelando_el_tiempo
https://www.instagram.com/depedacitos_photography/
https://www.instagram.com/depedacitos_photography/

