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PERFIL PROFESSIONAL

La meva carrera professional sempre ha anat a cavall entre el món creatiu i el social.

He exercit com a disenyadora, il.lustradora i directora artística en diferents estudis, col.laborant 
amb artistes i com a Freelance per a petits projectes i grans empreses. Destacant la gestió en la 
creació d’Identitat Corporativa pel grup de música The Monomes i els 5 anys d’experiència a 
l’empresa Mobil M, dedicada a l’arquitectura, interiorisme comercial i Branding, amb la publica-
ció d’alguns projectes en revistes de disseny, tant nacionals com internacionals.

Els anys treballant en agències em van aportar versatilitat i eines per a abordar diferents projectes, 
desenvolupant i resolent eficaçment els diferents estats i objectius que aquests requerien. També 
cal destacar la capacitat d’empatia i ressolució amb el client i els proveïdors, captant ràpidament 
les seves necessitats i inquietuds.

L’any 2012 redirigeixo la meva activitat professional per embarcar-me en un nou projecte perso-
nal: Món Liliput, espai per créixer en família. Centre on s’oferia acompanyament i serveis a la 
maternitat, criança i infància. Per tal de donar-li forma i poder portar-lo a terme oferint el millor 
servei em formo en diferents camps relacionats amb l’educació als infants, l’estimulació sensorial 
i experimentació sensorial, l’acompanyament a la maternitat, la salut i l’educació Viva. 

Liliput va acollir a moltes famílies durant gairebé tres anys, resultant des del primer moment un 
espai càlid, màgic i acollidor. 

A mitjans del 2016 el centre tanca les seves portes per poder oferir servei com a Freelance arribant 
així a més gent, a d’altres empreses, centres educatius i socials. Amb l’experiència dels darrers 
anys i el bagatge com a dissenyadora s’obren noves portes en l’assessorament i creació de 
projectes i espais relacionats amb l’educació.

Tanmateix, segueixo el meu camí formant-me i treballant com a educadora i acompanyant a 
l’escoleta el Niu, a centres com Mamaioga i a la Rimaieta, projecte de criança compartida.

Des de la meva experiència sento que les criatures necessiten créixer en un entorn que les cuidi, 
aculli i respecti com a individus únics, on puguin sentir-se estimats i lliures per a viure les seves emo-
cions, pulsions i instints, on poder aprendre des del plaer d’experimentar.

Gaudeixo creant propostes atractives tant a nivell sensorial, com d’experimentació i motriu. Tenint 
també molta cura en l’estètica a l’hora de presentar els materials, intentant que siguin d’origen 
natural i reciclat.

En paral.lel he seguit treballant com a dissenyadora, tant com a freelance per altres empreses 
com per a escoles, treballant en projectes per a la millora dels seus espais i tallers.

 



EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL àmbit social

2017-2018 Creació i assessorament en el disseny d’interiorisme per al Projecte de Criança Compar-
tida La Rimaieta, Actualment hi treballo com a acompanyant amb un grup de criatures de 2 a 3 
anys.

2017 Instructura / tallerista de ioga per a l’escola Pompeu Fabra a les jornades “Cuidem-nos”. Amb 
diferents grups de nens i nenes de 3 a 12 anys.

2016- 2017 Assessorament en el disseny d’interiorisme i la creació de materials per a  l’Espai Familiar 
i Escoleta EL NIU. També hi treballo com a educadora acompanyant un grup d’infants de 0 a 3 
anys. 

2016 Col.laboració amb Mammaproof en el disseny de l’espai Chillout per a infants dins el Festival 
Minimúsica al CCCB.

2016 -2017: Creació i gestió de la comissió de patis i espais exteriors per a l’escola Pompeu Fabra. 
Presentant un projecte de reforma i millora dels espais educatius per tal de poder participar dins 
el programa Escoles sostenibles de la Generalitat de Barcelona. 

2014- 2016: Neix Món Liliput, espai per créixer en família. Projecte pel qual dissenyo tota la Identitat 
Corporativa, campanya de publicitat a xarxes, interiorisme i creació de materials didàctics. 
També gestiono i dirigeixo el centre organitzant totes les activitats, formacions i xerrades que s’hi 
porten a terme. Com a educadora acompanyo els diferents grups de l’escoleta , els tallers 
d’experimentació plàstica, música, ioga i massatge infantil.  http://www.monlliliput.com

2014/2015: Instructora de Ioga prenatal, mares i nadons, per infants i educadora de massatge 
infantil a Mamaioga i centre Adèu Dolor. 

2013: Col.laboració amb la Cruz Roja en diferents projectes gràfics relacionats amb la infància.

2000 – 2008: Tallerista plàstica d’extraescolars a varies escoles de Barcelona. Amb grups de 5 a 12 
anys.



EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL àmbit creatiu

2017- 2018: Creació i disseny del espai de criança La Rimaieta. Treball com a freelance per Tic Salut i 
creació d’Identitat visual per petites empreses.

2016- 2017: Creació de Bona Idea Studio oferint el servei com a creativa freelance.
Asesorament i disseny de la nova web, interiorisme i creació de materials per a   l’Espai Familiar i Escole-
ta EL NIU. 

2016: Col.laboració amb Mammaproof en el disseny de l’espai Chillout per a infants dins el Festival Mini-
música al CCCB.

2016: Creació i gestió de la comissió de patis i espais exteriors per a l’escola Pompeu Fabra. Presentant 
un projecte de reforma i millora dels espais educatius per tal de poder participar dins el programa 
Escoles sostenibles de la Generalitat de Barcelona. Acció que al llarg del 2017 i 18 ha seguit amb la 
segona fase. 

2014-2016: Creació i desenvolupament de vàries marques I nous emprenedors. 

2014- 2016: Neix Món Liliput, espai per créixer en família. Projecte personal pel qual dissenyo tota la 
Identitat Corporativa, campanya de publicitat a xarxes, interiorisme i creació de materials didàctics. 
També gestiono i dirigeixo el centre organitzant totes les activitats, formacions i xerrades que s’hi porten 
a terme. http://www.monlliliput.com

2014: Desenvolupo la Identitat Visual, interiorisme comercial i assessorament en gestió de projecte per 
a diferents projectes. Alguns d’ells: Petit Cor Vintage, Constructora Heurop, Restaurant Francesc Bofa-
rull, Hotel Amantia, Audilab formació.

2013: Col.laboració amb la Cruz Roja en diferents projectes gràfics relacionats amb la infància.

2013: Realització del catàleg publicitari i desenvolupament de la marca Món Verd, empresa dedicada 
a la distribució d’aliments ecològics. 

2012: Realització de vàries il.lustracions per a la campanya solidària “Mirada Oberta a Gambia” per a 
l’Escola  Ramón Llull. Desenvolupo cartells i displays publicitaris per a l’escola Picafort.

2011: Il.lustradora de Jocs al Segon: Funció: Gestió I  ilustració de fitxes i manuals per a jocs i fires. 
Exposició y tallers: "Muelles,engranajes y píxeles" per a UNNIM Obra Social la Caixa.
Cartell, flyer i fitxa d’actividats per a la Fira de la joguina Ajuntament Tona.
Cartell i flyer per a Fira de la Cirera Ajuntament Sta. Coloma Cervelló.
 
2010-2011: Directora artística per al projecte The Monomes, S.L.
Càrrec: Direcció artística del projecte. Funció: gestió del projecte musical The Monomes, coordinant a 
dissenyadors, redactors i fotògrafs per a la creació de la nova identitat visual del grup.

2005-2010: Dissenyadora i Il.lustradora a Mobil M. SL. Grupo Cupecoux - Espanya
Funció: Desenvolupament Branding de múltiples projectes comercials. Creació d’identitat visual 
aplicada a l’interiorisme, desenvolupant i aplicant la nova imatge corporativa a papereria, interiorisme 
i web.
 
2004_2005: Dissenyadora Gràfica Panspèrmia, S.L  Funció: Elaborar i retocar il.lustracions i material 
gràfic pel projecte Transpèrmia de l’artista Marcelí Antúnez.
 
2003 – 2004: Dissenyadora Gràfica a Sono Tecnología Audiovisual, S.L.
Funció: Elaborar i retocar material gràfic per a diferents projectes audiovisuals i web.
 
2000 – 2003: Tallerista extraescolars a varies escoles de Barcelona.



FORMACIÓ EN L’ÀMBIT SOCIAL I EDUCATIU

2013 Primer curs del Grau Superior en Psicolo-
gia, UOC

2014 Educadora/professora d’estimulació 
musical per a nens de 0 a 6 anys en el Conser-
vatori de Bellaterra.

2014 Formació com acompanyant en el des-
envolupament infantil i a les famílies impartit 
pel CRAEV. 

2014 Educadora en massatge infantil d’AEMI 
(Associació Espanyola de Massatge Infantil)

2014 Professora de Ioga per nens, Ioga prena-
tal i Ioga per a mares amb nadons. A Happy 
Ioga amb Tere Puig, Imma Campos i Verònica 
Cobos entre d’altres professionals.

2014 Doula, formació rebuda a Mare Meva.

2015 Seminari de primers auxilis a infants, per 
Hortensia Balleverdú

2015 Formació en Aromateràpia per a infants i 
embaraçades

2016-2017 Seminaris a Educadors i acompan-
yants de la Fundació Clàudio Naranjo.

2017-2018 Formació a càrrec de l’Associació 
Llars de Criança sobre Educació Viva i acom-
panyament a nens de 0 a 6 anys.

2018  Actualment cursant el Grau per a Tècnic 
en Educació Infantil.

2018 Formació de “Disseny d’espais educa-
tius” amb Veure, Pensar i Sentir .

2018 Curs primers auxilis per a Nadons i nens de 
la Creu Roja.

FORMACIÓ EN L’ÀMBIT CREATIU

2000 Graduat superior en Disseny Gràfic, 
animació i multimèdia.
Formació de tres anys a l’escola Fak D’art 
(Barcelona).

2004 Graduat superior en Il.lustració. Escola 
Massana (Barcelona).

2006 Llicenciatura Belles Arts.
Cursats els tres primers anys de la carrera (UB)

2008 Formació d’especialització en Branding 
aplicat als espais comercials.
Escola de disseny BAU (Barcelona)

2018 Actualment cursant Formació de disseny 
d’espais educatius a  Veure, pensar i sentir.

ALTRES DADES

Idiomes 
Anglès: Nivell alt. First Certificate
Català: Nivell alt. Llengua materna
Castellà: Nivell alt. Llengua materna
Francès: Nivell Baix

Informàtica 
Pack Adobe. Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Acrobat, Premiere, 

Pack Oficce, Wordpress, Dinamització i Gestió 
de Xarxes.

Aptituds
Gran capacitat d’aprenentatge, flexibilitat i 
adaptació. Facilitat per treballar en equip i 
motivar als altres. Habilitat creativa i d’empatia, 
tant amb companys com amb usuaris i clients.

Capacitat analítica, resolutiva i per treballar 
sota pressió.  

Caràcter amable, intuïtiu, afable i comprensiu 
tant amb adults com amb criatures

Disponibilitat i Mobilitat
Incorporació immediata
Carnet de conduir
Possibilitat de desplaçament


