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formacióbàsica

2011  Design Interativo.
  Curs impartit per la “Escola Sao Paulo” (Sao Paulo, Brasil), de 30 hores de durada. Introducció 
al disseny d’experiencia.

2009  Normativa Europea per a lluminàries decoratives.
  Curs impartit per l’Institut Tecnològic metal-metàl·lic (AIMME) sobre la normativa de 
 seguretat pel disseny de lluminàries decoratives.

2008  Normativa Underwriters Laboratories per a lluminàries.
  Curs impartit per UL Ibèrica, sobre la norma UL 153 (Standard for Safety of Portable 
 Luminaires) i UL 1598 (Standard for Safety of Luminaires).

2007  Postgrau en Disseny de components de plàstic i elastòmer en l’equipament 
industrial. Universitat Politècnica de Catalunya. (15 ECTS, 150 hores)

2006  Diplomada en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. 

   Escola Superior de Disseny Elisava. Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

2005  Delft University of Technology. Programa d’Intercanvi Erasmus durant 5 mesos.

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. Cursos realitzats sobre desenvolupament de 
producte, informació visual i recursos informàtics pel modelatge (Solid Works y Rhinoceros).

2000  PAAU Logse – Batxillerat Científic. Institució cultural del CIC. Barcelona.

experiènciaprofessional

QUESTTO|NÓ São Paulo. Dissenyadora de producte. Maig 2012-Juny 2013.    

Disseny i desenvolupament de producte de la marca Nó Design (marca propia de 
Questto|Nó) i altres projectes especials. Luminaries, mobiliari i interiorisme.

VIBIA S.A. Sant Boi Llobregat. Project manager. Abril 2008-Setembre 2011.    

Desenvolupament de lluminàries de disseny, des de l’entrada de projecte provinent de 
dissenyadors externs, fins el seguiment de la producció. Treballant amb gran varietat 
de materials i processos industrials. Responsable de les adaptacions per a Vibia Inc. 
(mercat americà), seguint la normativa americana UL. 

LIGHTLED S.A. El Prat de Llobregat. Dissenyadora industrial. Maig 2007-Abril 2008    

Disseny i desenvolupament de lluminàries amb LEDS, amb planta de producció a la 
mateixa nau. Contacte amb proveïdors per a materials i processos de fabricació. 
Desenvolupament de prototips i seguiment fins a la producció i instal·lació del 
producte. Adaptacions dels productes segons el projecte. Coordinació de becaris.



BENEDITO DESIGN. Sant Cugat del Vallès. Dissenyadora industrial. Setembre 2006-Maig 2007

 Component de l’equip tècnic i de disseny d’en Ramon Benedito. Desenvolupament de 
producte en totes les seves fases, des de la conceptualització, desenvolupament en 
col·laboració amb el departament tècnic .

 Desenvolupament de projectes de mobiliari, carcasses per maquinària, mobiliari urbà.

HENKEL IBÉRICA. Montornès del Vallès. Conveni de pràctiques. Setembre 2005-Juliol 2006

Col·laboració al departament d’Enginyeria de packaging. Tasques realitzades: 
col·laboració en el desenvolupament de promocions, càlculs pel disseny de l’embalatge 
i pal·letitzats, modificacions de planells, assajos per a ampolles, caixes i etiquetes.
     

idiomes

·  ANGLÈS: parlat i escrit correctament. Nivell avançat. Vàries estades als Estats Units.              
       Actualment realitzant la preparació per a obtenir el Certificate in Advanced English.
·  FRANCÈS: nivell bàsic.
·  PORTUGUÈS: nivell alt.
·  CATALÀ: llengua materna.

einesdedesenvolupament

·  AUTOCAD: nivell avançat 2D i 3D
                     Versions 2000, 2002 i 2004.
·  SOLID EDGE: nivell avançat.
           Versions 19 i ST2
·  PRO-ENGINEER: nivell avançat. 
                      Versions 2001 i Wildfire.
                      Generació de programes CNC.
·  SOLID WORKS: nivell avançat en modelatge 3D.
                      Coneixements de Cosmos Works, C-Mold 3d Quick Fill i Cosmos Motion.
·  RHINOCEROS: nivell avançat en modelatge 3D i renderitzat.
                      Coneixements de Desk-Proto (prototip ràpid).
·  KEYSHOT: nivell avançat en renderitzat.
·  SKETCHBOOK DESIGNER (concept design software): nivell mig.
·  Coneixements bàsics de CATIA V5 i UNIGRAPHICS, i capacitat d’aprenentatge de noves 
eines.   

informàtica

·  Sistemes operatius Windows / Max OS X.
·  Programes Word, Excel i Powerpoint.
·  Programa Photoshop, Coreldraw, Illustrator i Freehand.
·  Internet a nivell d’usuari.
·  Familiaritzada amb els entorns AS400, SAP i Lotus Notes.

altresdadesd’interès

·  Grau elemental de solfeig.
·  Cursos i interès pel disseny gràfic.
·  Interès per l’art, la música i la fotografia.
·  Capacitat d’adaptació.
·  Caràcter dinàmic i creatiu.

                                                                                                                 Juliol de 2013.


