EDUCACIÓ
2013

UX&UI MOBILE DESIGN
USABILITAT I EXPERIÈNCIA D'USUARI.
Activitats: interacció, dispositius mòbils, App’s.
Analitzar i avaluar la interacció dels usuaris a les App’s, per així poder crear
productes per a dispositius mòbils on quedi assegurada la facilitat d’ús i la bona
percepció de l’usuari/a per tal de millorar-ne la seva experiència a nivell de
processos, cerca i eﬁciència.

STÉPHANIE
HERBIET

2009
2010

El disseny editorial engloba diverses especialitats com el disseny de llibres,
periòdics, i revistes. Cadascuna d'aquestes especialitats presenta diferents
variants i enfocaments en les quals el dissenyador gràﬁc està sempre present
com a director d'art.
Atenent al fet que els aspectes essencials del disseny editorial són la tipograﬁa i la
composició, aquest postgrau dedica una especial atenció a les seves diferents
funcions i aplicacions en l'àmbit d'un projecte editorial.

Sóc dissenyadora gràﬁca de la Colegiatura Colombiana de
periòdiques i il·lustradora. Des de ben petita m’ha encantat
fer activitats relacionades amb la creativitat, el disseny,

1999
2005

l’art… M’estimo la meva professió i això es veu reﬂectit en el

humà – Ser Origen.

CONTACTE

Barcelona
www.stephanieherbiet.com

EXPERIÈNCIA LABORAL
2014
2019

Disseny Gràﬁc
Disseny de Web
Disseny Editorial

CROMA PRODUCCIONS MULTIMÈDIA
Activitats: Disseny gràﬁc multimèdia, editorial, il·lustració. Disseny de tríptics,
cartells, bàners, calendaris, pàgines web i logotips.

2012
2013

BCNBASE
Activitats: Solucions en disseny gràﬁc per iPad: llibres i revistes digitals. Il·lustració
d'aliments per a les diferents publicacions.

2011

TECFA
Activitats: Disseny gràﬁc de peces editorials.

2011

HABILITATS

Activitats: Una grau en el qual entenem el valor de la imatge com un mitjà de
promovent noves formes de diàleg visual, sempre basades en el valor d'Ésser

responsable i sociable.

645 208 573

GRAU UNIVERSITARI EN DISSENY GRÀFIC
EDITORIAL, DISSENY WEB I IL·LUSTRACIÓ
comunicació universal, per projectar llenguatges creatius i impactants,

meu treball. Em deﬁneixo com una persona detallista,

herbietrave@gmail.com

Activitats: El desenvolupament del postgrau se centra en l'anàlisi de les
publicacions periòdiques i creació d'una revista.

DISSENYADORA GRÀFICA
Disseny, amb un postgrau en direcció d'art en publicacions

POSTGRAU EN DISSENY EDITORIAL
D'ART EN PUBLICACIONS PERIÒDIQUES.

SIC IDEA Y CREACIÓN EDITORIAL
Activitats: Disseny i maquetació de productes editorials.

2004
2008

NOVAVENTA GRUPO NUTRESA
Activitats: Disseny i maquetació de catàlegs i periòdics.

GRAU UNIVERSITARI EN DISSENY GRÀFIC
EDITORIAL, DISSENY WEB I IL·LUSTRACIÓ

IDIOMES

UX&UI Design
Il·lustració

CASTELLÀ

100%

CATALÀ

85%

FRANCÈS

60%

ANGLÈS

40%

