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Inicialment és pensada com a eina 
de benchmarking i de presenta-
ció de la institució. Ara bé, més en-
llà d’això també aspira a ser el punt 
de partida per a potenciar el col-
laboracionisme, la transversalitat i 
la identifi cació de 
sinergies amb al-
tres empreses o 
institucions que 
permetin crear co-
neixement a partir 
d’experteses co-
munes o afi ns.

Hi consten úni-
cament les per-
sones que, inde-
pendentment del 
càrrec que ocu-
pen, són expertes en alguna de les 
àrees de coneixement identifi cades 
i que estan disposades a atendre 
les peticions que ens puguin arribar 
d’altres institucions o mitjans de 
comunicació, si es dóna el cas.

La guia té una edició en paper que 
serà vigent per al curs 2012-2013. 

Aviat també en tindrem una versió 
digital, que es publicarà al nostre 
web. 

Aquesta edició inclou persones que 
formen part de l’equip de gestió de la 

UOC agrupades 
en catorze àrees 
de coneixement:
comunitats virtu-
als i participació 
estudiantil; gestió 
del model educa-
tiu; seguretat; con-
tinguts en  accés 
obert; polítiques 
socials; accessi-
bilitat i usabilitat; 
experiència del 
client; governança 

i organització; sistema universitari; 
eines tecnològiques d’aprenentatge; 
eines tecnològiques per a la gestió; 
recerca, transferència i innovació; 
internet, eines 2.0 i difusió del conei-
xement, i fi nalment notorietat i posi-
cionament de marca. Al fi nal també hi 
trobareu el directori d’experts  or-
denats alfabèticament.





COMUNITATS VIRTUALS

MODEL EDUCATIU        

SEGURETAT

CONTINGUTS EN ACCÉS OBERT        

POLÍTIQUES SOCIALS            

ACCESSIBILITAT I USABILITAT

EXPERIÈNCIA DEL CLIENT                

GOVERNANÇA I ORGANITZACIÓ

SISTEMA UNIVERSITARI                

TECNOLOGIA PER A L’APRENENTATGE

TECNOLOGIA PER A LA GESTIÓ

RECERCA I INNOVACIÓ

INTERNET, EINES 2.0 I DIFUSIÓ

NOTORIETAT I MARCA
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Expert/a en> Direcció de projectes i aplicació de metodologies de disseny centrat 
en l’usuari en l’adaptació d’entorns virtuals d’aprenentatge a dispositius mòbils, 
i també en la inclusió d’eines 2.0 i d’aplicacions basades en xarxes socials 
aplicades a l’àmbit de l’aprenentatge virtual

Eva Patrícia
Gil Rodríguez

Àrees> Comunitats virtuals 
i participació estudiantil, i 
Internet, eines 2.0 i difusió del 
coneixement

Àmbit de coneixement>

Direcció de projectes basats 
en la inclusió de xarxes 
socials, eines 2.0 i aplicacions 
mòbils en el camp de l’apre-
nentatge virtual

Expert/a en> Creació i dinamització d’espais i plataformes de participació, grups 
d’interès, organització d’activitats i serveis, definició de rols i normes i organitza-
ció d’eleccions virtuals i de reunions

Carles 
Rocadembosch 
Bruch

Àrea> Comunitats virtuals 
i participació estudiantil

Àmbit de coneixement>

Formació de comunitats virtu-
als, estratègia de participació 
en la universitat i mecanismes 
de promoció i gestió

Expert/a en> Creació i gestió de plataformes web de xarxes socials i comunitats 
2.0, comunicació i gestió de marques digitals, direcció i gestió de projectes 
web, estratègia d’implantació a xarxes socials (Social Media Strategist and 
Management), arquitectura de la informació i supervisor de continguts (content 
curator)  

Adolfo 
Revuelta Ariztegui

Àrees> Comunitats virtuals 
i participació estudiantil, i 
Internet, eines 2.0 i difusió del 
coneixement

Àmbit de coneixement>

Web, estratègia en xarxes 
socials, comunicació digital, 
notorietat i posicionament de 
marca, identitat digital i mit-
jans de comunicació socials
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Àrea> Gestió del model 
educatiu

Àmbit de coneixement>

Tutoria universitària

Àrea> Gestió del model 
educatiu

Àmbit de coneixement>

Organització acadèmica i 
qualitat 
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Expert/a en> Disseny, encàrrec d’autoria i desenvolupament de materials didàctics 
amb suport de les TIC (aprenentatge virtual), seguiment de l’activitat formativa i 
del servei d’atenció a l’estudiant en l’aplicació dels recursos d’aprenentatge, se-
lecció, formació, seguiment i coordinació del professorat col·laborador i avaluació 
de l’activitat formativa   

Carles
Comín Colet

Àrees> Gestió del model 
educatiu i Comunitats virtuals 
i participació estudiantil

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de projectes i 
institucions amb l’aplicació de 
les TIC (aprenentatge virtual), 
disseny de programes i coor-
dinació docent

Expert/a en> Suport a l’activitat docent del tutor pel que fa a la personalització, 
l’acompanyament constant de l’estudiant i l’assessorament al llarg de la seva 
trajectòria acadèmica en la planificació de la seva feina, la resolució d’activitats, 
l’avaluació i la presa de decisions

Imma
Corregidor Salvador  

Expert/a en> Suport a l’activitat docent per mitjà del disseny, la gestió i l’avaluació 
de programes, qualitat de la formació, educació en línia i processos de gestió 
acadèmica

Gemma
Carrera Pérez
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Àrea> Gestió del model 
educatiu

Àmbit de coneixement>

Disseny de programes, 
entorns i recursos d’aprenen-
tatge amb suport de les TIC 
(aprenentatge virtual)

Expert/a en> Suport a l’activitat docent per mitjà de la formació de consultors 
i tutors, i acompanyament del professorat nou en l’adaptació al model de la 
UOC, suport a la creació de vincles entre els col·laboradors docents externs i la 
institució, gestió de la docència per a garantir la qualitat del servei a tots els es-
tudiants i gestió de nous productes formatius i de l’evolució del Campus Virtual

Eva
González Casellas Àrea> Gestió del model 

educatiu

Àmbit de coneixement>

Gestió de la docència

Expert/a en> Disseny, encàrrec d’autoria i desenvolupament de materials didàctics 
i recursos d’aprenentatge, suport a l’activitat docent per mitjà de la formació, 
seguiment i coordinació del professorat en el procés de disseny de recursos 
d’aprenentatge, gestió dels processos d’edició de continguts docents per a la 
docència virtual i seguiment pressupostari  

Laia 
Llorens Poch 

Àrea> Gestió del model 
educatiu

Àmbit de coneixement>

Disseny formatiu, metodologi-
es d’ensenyament i d’apre-
nentatge en entorns virtuals

Expert/a en> Suport a l’activitat docent mitjançant la formació del professorat 
d’educació en línia i també formació d’autors de materials per a l’educació a 
distància. Creació i disseny de recursos d’aprenentatge en línia, assessorament 
de qualitat en programes d’aprenentatge virtual i d’estratègies d’avaluació  

Cristina 
Girona Campillo
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Àrea> Gestió del model 
educatiu

Àmbit de coneixement>

Consultoria d’aprenentatge 
virtual

Expert/a en> Suport a l’activitat docent per mitjà del disseny de programes i la 
metodologia, creació de materials didàctics i gestió integral de projectes de 
formació

Toni
Ramos Medina 
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Expert/a en> Disseny d’estratègies d’avaluació d’aprenentatges en entorns 
virtuals, formació d’autors de materials per a l’educació a distància, formació de 
docents d’educació en línia, disseny formatiu basat en competències i disseny 
tecnopedagògic  

Toni 
Martínez i Aceituno

Àrea> Gestió del model 
educatiu

Àmbit de coneixement>

Disseny formatiu, metodologi-
es d’ensenyament i aprenen-
tatge en entorns virtuals
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Expert/a en> Creació de programació web segura, tests d’intrusió, metodologia 
OWASP, ISO 27001 27002 27005 Lead Auditor, anàlisi forense, anàlisi de gestió 
de riscos, BIA i federació d’identitats i legislació de la societat de la informació 
(LOPD, ENS, LSSI)

Francesc
Rovirosa Raduà 

Àrea> Seguretat

Àmbit de coneixement>

Protocols d’internet, seguretat 
en programació web i protec-
ció de sistemes
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Expert/a en> Gestió de polítiques d’accés obert, edició de recursos d’aprenentat-
ge i gestió d’objectes d’aprenentatge obert

Àrea> Continguts en accés 
obert

Àmbit de coneixement>

Biblioteca virtual i recursos 
per a l’aprenentatge

Roger
Griset Miró

Expert/a en> Gestió de col·leccions, polítiques d’accés obert, polítiques de drets 
d’autor, gestió de recursos de suport acadèmic i serveis a l’usuari

Àrees> Continguts en accés 
obert i Eines tecnològiques 
d’aprenentatge

Àmbit de coneixement>

Biblioteca virtual i recursos 
per a l’aprenentatge

Cristina
López Pérez  

Expert/a en> Assessoria en contractació i tramitació de drets d’autor, llicències de 
programari lliure, dret d’internet, marques, noms comercials i drets d’imatge  

Sònia
Pais Pardo

Àrees> Continguts en accés 
obert, Gestió del model edu-
catiu i Recerca, transferència 
i innovació

Àmbit de coneixement>

Propietat intel·lectual i in-
dustrial
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Expert/a en> Disseny de polítiques d’accés obert, polítiques de drets d’autor i 
gestió de repositoris d’objectes digitals oberts (producció científica i acadèmica)

Cristina
Vaquer i Sunyer Àrea> Continguts en accés 

obert 

Àmbit de coneixement>

Biblioteca virtual i recursos 
per a l’aprenentatge

Expert/a en> Serveis de suport a la docència mitjançant la creació de biblioteques 
universitàries, gestió de polítiques d’accés a continguts oberts, col·leccions 
de recerca i per a l’aprenentatge, gestió del llibre electrònic i dels nous models 
documentals

Pep 
Torn Poch Àrea> Continguts en accés 

obert 

Àmbit de coneixement>

Serveis acadèmics i biblioteca

Expert/a en> Direcció econòmica i tecnològica de projectes d’innovació en tec-
nologia educativa, tecnologies de l’edició, dispositius mòbils i internet. Direcció 
de la transferència de tecnologia i definició de l’estratègia de continguts oberts  

José Manuel
Rivera López

Àrees> Continguts en accés 
obert i Recerca, transferència 
i innovació

Àmbit de coneixement>

Desenvolupament de negoci, 
edició 2.0, desenvolupament 
a internet i dispositius mòbils i 
direcció de projectes
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Expert/a en> Gestió de l’accés obert dels estudiants, del professorat i dels 
investigadors als recursos electrònics i físics, entorns virtuals i llibres electrònics. 
També gestió de l’externització de serveis documentals i serveis bibliotecaris en 
entorn virtual

Anna
Zúñiga Ruiz

Àrees> Continguts en accés 
obert i Recerca, transferència 
i innovació

Àmbit de coneixement>

Biblioteques universitàries 
i virtuals
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Expert/a en> Planificació de l’organització del treball, aplicació de la flexibilitat la-
boral, normativa laboral i social en general, e-treball, gestió del talent i polítiques 
de gestió de persones  

Josep
Ginesta Vicente

Àrea> Polítiques socials

Àmbit de coneixement>

Flexibilitat laboral, recursos 
humans i responsabilitat soci-
al corporativa

Expert/a en> Realització del diagnòstic en matèria d’igualtat de gènere, creació i 
desplegament de plans d’igualtat, disseny d’accions correctores i de sensibilitza-
ció, actuació en casos d’assetjament sexual i de gènere, anàlisi de l’impacte de 
gènere en polítiques institucionals i llenguatge no sexista  

Mònica
Falqués Espinet

Àrea> Polítiques socials

Àmbit de coneixement>

Gestió de polítiques d’igualtat 
de gènere 

Expert/a en> Planificació i dimensionament de plantilles, polítiques de personal, 
relacions laborals-sindicals, flexibilitat laboral i prevenció de riscos laborals

José Miguel 
de la Dehesa        
Romero

Àrea> Polítiques socials

Àmbit de coneixement>

Recursos humans 
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Àrea> Polítiques socials

Àmbit de coneixement>

Normativa laboral

Expert/a en> Aplicació de la normativa laboral i la contractació de personal. 
Definició de polítiques retributives, disseny i aplicació de polítiques de gestió de 
persones i gestió de serveis generals  

Enric
Vinaixa i Bonet
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Expert/a en> Disseny centrat en l’estudiant d’aprenentatge virtual, preparació de 
projectes internacionals en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge a la xarxa, 
usabilitat i interacció persona-ordinador; recerca i anàlisi d’usuaris i recollida de 
necessitats  

Muriel 
Garreta Domingo

Àrea> Accessibilitat i usabilitat

Àmbit de coneixement>

Anàlisi de l’experiència d’usu-
ari, direcció d’equips i acom-
panyament del professorat i 
desenvolupament del model 
pedagògic

Expert/a en> Anàlisi de les barreres que troben les persones discapacitades (espe-
cialment visuals) a l’hora d’accedir a la informació, ús d’eines adaptatives que 
milloren l’accés a la comunicació d’aquest col·lectiu, estudi de l’accessibilitat 
dels webs i programari d’escriptori  

Llorenç
Sabaté Jardí

Àrea> Accessibilitat i usabilitat

Àmbit de coneixement>

Projectes per a garantir 
l’accés de les persones disca-
pacitades a la informació

Expert/a en> Aplicació de la legislació per a la inclusió de les persones amb 
discapacitat a la universitat, creació d’adaptacions segons el tipus de discapa-
citat, disseny de bones pràctiques en aquest àmbit i de polítiques d’atenció a la 
diversitat funcional 

Maria
Galofré Olsina

Àrea> Accessibilitat i usabilitat

Àmbit de coneixement>

Projectes per a garantir 
l’accés de les persones disca-
pacitades a la informació 
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Expert/a en> Direcció i gestió del canvi en les organitzacions per a orientar-les 
a l’estudiant, dinamització dels treballadors dins de l’organització, impuls de 
fórmules innovadores de retenció i disseny de dispositius compromesos amb 
l’excel·lència en la qualitat del servei

Esther
Gonzalvo Villegas

Àrea> Experiència del client

Àmbit de coneixement>

Direcció de serveis orientats 
a l’estudiant, especialment 
l’aprenentatge amb aplica-
ció de les TIC (aprenentatge 
virtual) 

Expert/a en> Direcció de l’aplicació de les TIC en l’atenció pel que fa a la mul-
ticanalitat, la personalització i la participació, la definició d’indicadors clau de 
seguiment de l’activitat, la planificació i l’execució de processos d’externització i 
l’establiment d’instruments de garantia de la qualitat en l’atenció  

Antoni Oriol 
Manzanares Balsells

Àrea> Experiència del client

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de serveis 
d’atenció al client 

Àrees> Experiència del client 
i Eines tecnològiques per a la 
gestió

Àmbit de coneixement>

Gestió i serveis acadèmics 
i universitaris, aules docents 
i avaluació

Expert/a en> Creació i gestió de nous models d’avaluació i organització de les 
proves finals de manera descentralitzada i segons la demanda dels estudiants. 
Disseny d’eines virtuals per al desenvolupament de plans universitaris i suport 

a l’activitat docent  

Ferran
Gifra Font  
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Àrees> Experiència del client i 
Gestió del model educatiu

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de projectes 
i accions formatives en apre-
nentatge virtual

Àrees> Experiència del client, i 
Internet, eines 2.0 i difusió del 
coneixement

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de serveis 
d’informació i comunicació 
amb el client

Expert/a en> Disseny i gestió de la formació virtual, realització d’activitats 
formatives virtuals, suport a l’activitat docent per mitjà de la selecció, formació 
i seguiment del professorat, avaluació de processos de formació i gestió de 
l’avaluació  

Carles
Ramírez Sarrado  
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Expert/a en> Disseny i implementació de plans de comunicació dirigits a l’estudi-
ant, definició d’accions de comunicació massives i personalitzades multicanal, 
estructuració i edició web amb metodologies de disseny centrat en l’experiència 
de l’usuari, definició de sistemes de mètriques web per al seguiment de l’activitat

Àngels 
Novoa Molera
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Expert/a en> Direcció, coordinació i gestió d’una fundació centrada a oferir 
ensenyament superior a la societat. Planificació d’aprenentatge virtual, TIC & 
Entertainment, TIC i turisme

Expert/a en> Planificació, organització, direcció i seguiment dels recursos humans 
i econòmics per tal d’assolir els objectius definits per una fundació centrada a 
oferir ensenyament superior a la societat  

Expert/a en> Assessoria en dret administratiu, contractació pública i administració 
electrònica

Óscar 
Aguer Bayarri

Mireia 
Armengol Almaraz

Núria
Cuenca León

Àrea> Governança 
i organització

Àmbit de coneixement>

Economia i empresa, 
especialitat en inversions 
i organització

Àrea> Governança 
i organització

Àmbit de coneixement>

Direcció estratègica de l’àmbit 
d’administració i gestió

Àrea> Governança 
i organització i Seguretat

Àmbit de coneixement>

Dret públic
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Expert/a en> Assessoria en llei de societats, associacions i fundacions, contrac-
tació civil privada i pública

Expert/a en> Direcció d’empreses, comercialització de productes i gestió de ser-
veis directament al consumidor final, venda i màrqueting directe i per internet, 
estratègia de negoci (business intelligence) i gestió documental d’empresa

Xavier
Martínez Plaza

Eugeni
Sender Lahuerta  

Àrees> Governança i orga-
nització, Gestió del model 
educatiu i Seguretat 

Àmbit de coneixement>

Dret civil, mercantil i públic

Àrees> Governança i organit-
zació, i Notorietat i posiciona-
ment de marca

Àmbit de coneixement>

Gestió, direcció i organització
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Expert/a en>  Disseny de mecanismes de rendició de comptes de les universitats, 
indicadors i sistemes de garantia de la qualitat en institucions educatives, disseny 
de titulacions, recollida de la satisfacció dels grups d’interès i qualitat docent 

Maria
Taulats Pahissa

Àrea> Sistema universitari

Àmbit de coneixement>

Contracte de programa, 
qualitat i planificació docent 

Expert/a en> Disseny i implantació dels sistemes interns de garantia de la qua-
litat, aplicació dels processos d’avaluació externa d’institucions i programes, 
coordinació de diferents equips per al desenvolupament de projectes orientats 
a assegurar la qualitat, suport a processos d’avaluació i seguiment de la qualitat 
dels programes   

Isabel
Solà Albareda

Àrea> Sistema universitari

Àmbit de coneixement>

Qualitat universitària 
i avaluació acadèmica 
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Expert/a en> Suport a l’aprenentatge mitjançant la dotació de recursos documen-
tals a les aules, la creació de biblioteques virtuals, la innovació en tecnologies 
documentals, la participació en entorns virtuals i les xarxes socials aplicades a 
universitats  

Toni
Espadas Castillo

Àrees> Eines tecnològiques 
d’aprenentatge, i Internet, 
eines 2.0 i difusió del conei-
xement

Àmbit de coneixement>

Biblioteques universitàries, 
entorns virtuals i 2.0

Expert/a en> Direcció i disseny de l’enginyeria del programari, arquitectures 
orientades a l’aprenentatge virtual, interoperabilitat i integració d’aplicacions 
educatives, estàndards d’aprenentatge virtual (SCORM, IMS LTI, IMS QTI, OKI 
OSID, etc.), metodologies i gestió de projectes, sistemes d’integració contínua, 
llenguatges i tècniques de programació, sistemes i aplicacions web, programari 
lliure i open source, formats de continguts digitals (XML i tots els seus derivats), 
sistemes multimèdia i dispositius mòbils

Francesc
Santanach Delisau

Àrea> Eines tecnològiques 
d’aprenentatge

Àmbit de coneixement>

Direcció de projectes d’apre-
nentatge a la xarxa, i integra-
ció de recursos educatius en 
plataformes d’aprenentatge i 
sistemes d’autoria 

Expert/a en> Disseny de conceptualització i d’estratègies per a l’aprenentatge 
potenciat per la tecnologia, continguts oberts, aprenentatge mitjançant nous 
dispositius i xarxes socials, desenvolupat a partir de projectes col·laboratius 
d’innovació i recerca  

Magí
Almirall Hill

Àrees> Eines tecnològiques 
d’aprenentatge i Gestió del 
model educatiu

Àmbit de coneixement>

Tecnologia aplicada 
a l’aprenentatge
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Expert/a en> Implantació i desenvolupament de tecnologies de traducció au-
tomàtica, traducció assistida, anàlisi textual per a detectar opinions (opinion 
mining) o emocions (sentiment analysis), extracció d’informació o compilació 
textual (corpus compilation), aprenentatge automàtic amb intel·ligència artificial   
i gestió de continguts en navegadors de realitat augmentada  

Luis
Villarejo Muñoz

Àrea> Eines tecnològiques 
d’aprenentatge

Àmbit de coneixement>

Tecnologies de la llengua, 
intel·ligència artificial i realitat 
augmentada
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Expert/a en> Gestió del dossier de projectes, anàlisi i desenvolupament de meto-
dologies de gestió (project management professional) 

Clara
Beleña LuisÀrea> Eines tecnològiques 

per a la gestió

Àmbit de coneixement>

Gestió de projectes

Expert/a en> Implantació i desenvolupament de tecnologies per a garantir la 
factura electrònica, la contractació electrònica i la signatura electrònica amb la 
mateixa validesa legal que en el tradicional suport de paper  

José Manuel
Santos VillaÀrea> Eines tecnològiques per 

a la gestió

Àmbit de coneixement>

Administració electrònica 

Expert/a en> Anàlisi de necessitats de negoci, proposta d’oportunitats de millora, 
disseny de solucions tecnològiques eficients i sostenibles, definició i planificació 
de projectes, coordinació, seguiment i control de l’equip de projecte, implantació 
d’ERP, solucions de comerç electrònic, gestió de continguts al web i estratègia 
de negoci (business intelligence)   

Raúl
Holgado Villardón 

Àrea> Eines tecnològiques per 
a la gestió

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de projec-
tes de millora del procés 
de negoci, i dels sistemes 
d’informació de màrqueting i 
comercialització
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Àrea> Recerca, transferència 
i innovació

Àmbit de coneixement>

Projectes d’educació amb 
tecnologies per als sectors 
socials menys afavorits i 
relacions internacionals aca-
dèmiques
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Expert/a en> Direcció i coordinació de projectes d’innovació i desenvolupament 
tecnològic nacionals, internacionals i grans consorcis, organització i gestió de 
xarxes, aplicació de metodologia de gestió de projectes (PMBOK), gestió de 
biblioteques i documentació

Marta
Enrech Larrea

Àrea> Recerca, transferència 
i innovació

Àmbit de coneixement>

Coordinació i gestió de 
projectes

Expert/a en> Suport i consultoria en la cerca de finançament, elaboració de pro-
postes, gestió de projectes d’R+D+I, i també de les eines aplicades a l’R+D+I i la 
gestió de la recerca 

Rita
Riba i Estapé

Àrea> Recerca, transferència 
i innovació

Àmbit de coneixement>

Gestió de projectes d’R+D+I 
i gestió de la recerca 

Expert/a en> Creació, gestió i dinamització de xarxes de col·laboració internacio-
nals, anàlisi i identificació de tendències globals emergents en sistemes educa-
tius, diplomàcia pública, disseny i organització d’esdeveniments internacionals

Emma
Kiselyova Pilipenko
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Àrea> Recerca, transferència 
i innovació

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de l’activitat 
d’R+D+I

Expert/a en> Direcció i gestió de la transferència de coneixement i tecnologia, 
assessorament en la propietat intel·lectual i industrial dels resultats de l’R+D+I, 
gestió de convenis i contractes relacionats amb l’activitat, implantació de 
serveis de prospectiva i vigilància de coneixement i tecnologia, assessoria en 
mapes de coneixement i tecnologia

Esther
Serres Moliner

Àrea> Recerca, transferència 
i innovació

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de l’activitat 
d’R+D+I
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Expert/a en> Disseny, organització, coordinació i gestió d’accions d’impuls de 
l’activitat d’R+D+I amb finançament extern o intern, definició i gestió d’eines de 
suport a l’activitat d’R+D+I, difusió i assessorament en la protecció dels resultats, 
implantació de serveis de prospectiva i vigilància, i difusió de l’oferta tecnològica 
i de coneixement i gestió per processos  

Mireia
Riera Duran 
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Àrea> Internet, eines 2.0 i 
difusió del coneixement

Àmbit de coneixement>

Aplicació de les xarxes socials 
dins de l’estratègia de comu-
nicació d’una organització
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Expert/a en> Direcció, creació i gestió de formats digitals de difusió cultural com 
la multimodalitat multimèdia i la geolocalització, la gestió de continguts, l’anàlisi 
i l’estudi de la relació entre literatura i TIC, el llibre digital, els lectors i la lectura 
digital, cultura oberta i aplicació de les eines 2.0 a la història de l’edició catalana

Teresa
Fèrriz Roure 

Àrea> Internet, eines 2.0 
i difusió del coneixement

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de projectes 
de difusió i transferència del 
coneixement mitjançant les 
TIC i aplicació d’eines 2.0 a la 
internet cultural catalana

Expert/a en> Gestió de la reputació corporativa, gestió i organització d’actes i 
accions de relacions públiques en línia i fora de línia, estudi i disseny de la pre-
sència de la universitat a les xarxes socials     

María-Jesús
Alonso VillaÀrea> Internet, eines 2.0 

i difusió del coneixement

Àmbit de coneixement>

Xarxes socials

Expert/a en> Creació de guies d’estil per a l’ús de les xarxes socials, dinamitza-
ció d’iniciatives de participació en entorns digitals dels estudiants, el personal 
docent i tota la comunitat educativa, disseny d’estratègies d’implantació a les 
xarxes socials (community management)  

Eva
Asensio Castelló
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Àrea> Internet, eines 2.0 
i difusió del coneixement

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de projectes 
a internet i revistes acadèmi-
ques digitals

Expert/a en> Implantació d’eines col·laboratives i plataformes en núvol vincula-
des a webs i intranets corporatives

Guillem
Garcia Brustenga Àrea> Xarxes socials, eines 2.0 

i internet

Àmbit de coneixement>

Treball en xarxa i empresa 2.0 
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Expert/a en> Estratègia i coordinació de revistes acadèmiques digitals, disseny, 
encàrrec i seguiment de projectes a internet, creació de plans de comunicació en 
línia i implantació de guies d’estil a internet   

Lluís
Rius Alcaraz
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Expert/a en> Disseny i aplicació de plans de comunicació estratègica i notorietat, 
promoció de la creativitat i el valor de marca, gestió i animació de comunitats i 
projectes d’alt impacte social. Organització de nous canals i generació de contin-
guts en línia i fora de línia, i definició d’estratègies de comunicació interna

Expert/a en> Disseny de màrqueting estratègic, creació d’estratègies de comercia-
lització, atenció al client, comunicació i gestió de marca  

Eric
Hauck  

Conxita 
Marlés Tortosa

Àrea> Notorietat i posiciona-
ment de marca

Àmbit de coneixement>

Direcció d’empreses, institu-
cions, equips i projectes de 
comunicació. Organització 
de grans esdeveniments, 
relacions internacionals i 
protocol. Màrqueting social i 
reporterisme

Àrea> Notorietat i posiciona-
ment de marca

Àmbit de coneixement>

Màrqueting corporatiu

Expert/a en> Anàlisi de mercat i estudi de l’activitat de la competència, definició 
del posicionament i de la notorietat en línia i fora de línia, definició i seguiment 
d’indicadors i pronòstic (forecasting)

Àrea> Notorietat i posiciona-
ment de marca

Àmbit de coneixement>

Anàlisi i investigació de 
mercats

Ruth
Herrero Sánchez 
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Expert/a en> Disseny i gestió de projectes per a millorar el procés de comer-
cialització intern i l’experiència de compra de l’estudiant, gestió de projectes 
transversals, disseny d’accions de màrqueting i comunicació per a augmentar la 
notorietat i el posicionament de la universitat

Silvia
Soler Garcia

Àrees> Notorietat i posiciona-
ment de marca, i Experiència 
del client

Àmbit de coneixement>

Direcció i gestió de projectes 
transversals de processos i 
eines de gestió 

Expert/a en> Disseny i implantació de plans de màrqueting multicanal i multipro-
ducte, anàlisi i estudi del mercat internacional per a conèixer, llançar i consolidar 
productes de consum, salut i ensenyament universitari 

Montserrat
Paredes Baulida

Àrees> Notorietat i posiciona-
ment de marca, i Experiència 
del client

Àmbit de coneixement>

Màrqueting i comercialització
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Llorens Poch Laia

Manzanares Balsells Antoni Oriol

Marlés Tortosa Conxita

Martínez i Aceituno Toni

Martínez Plaza Xavier

Novoa Molera Àngels

Pais Pardo Sònia

Paredes Baulida Montserrat

Ramírez Serrado Carles

Ramos Medina Toni

Revuelta Ariztegui Adolfo

Riba i Estapé Rita

Riera Duran Mireia

Rius Alcaraz Lluís

Rivera López José Manuel
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