
Dissenyadora de material gràfic i fotogràfic per a promocionar el sector turístic en un portal web. 

Publicació del material gràfic a les xarxes socials.

Juny 2011 - Novembre 2012  /  Mallorca

DISSENYADORA GRÀFICA · GRUPO VIRUTAL 360º

    Projecte Oficis Singulars. Documentació fotogràfica en workshop “La pell d’Igualada i Vic”. 

    Retrats i exposició col·lectiva en “Museu de l’Art i la Pell de Vic”, Barcelona.

Gener 2011 - Abril 2011 / Barcelona

PROJECTE DE FOTOGRAFIA · ARTESANIA DE CATALUNYA

Disseny d’anuncis publicitaris i maquetació de contingut per a revista de publicitat.

Aprenentatge de coneixements en preimpressió, impressió digital i offset.

Setembre 2010 - Febrer 2011 /  Ripoll, Girona

DISSENYADORA GRÀFICA · LA TIRA DE PROMOCIONS

Gestora de mitjans comunicacionals per “l'Associació d'Empreses Chilenes de Biotecnologia” en el 

marc del projecte Marca Sectorial 2 “Chilebiotech” financiat per Pro-Chile. 

Disseny dels catàlegs i peces gràfiques per a fires on assisteix ASEMBIO. 

Desembre 2013 - Desembre 2015 /  Santiago de Chile

GESTOR PROJECTE MS2 CHILEBIOTEC · ASEMBIO

Disseny i desenvolupament de pàgines webs autoadministrables (Wordpress).

Control i execució del procés creatiu: des de la proposta de disseny, passant per la programació i 

lliurament final. 

Gestió amb els clients, capacitació i assessorament per l'administració de la pàgina web.

Juny 2016 - Maig 2017 /  Viña del Mar, Chile

DISSENYADORA GRÀFICA I WEB · MASTODONIT

Juliol 2017 - Agost 2019 /  Santiago de Chile

DISSENYADORA GRÀFICA I WEB - UX/UI · SKYMEDIA

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Català - Castellà: Bilingüe

Anglès: Nivell mitjà

IDIOMES

Carnet Conduir: B

Cotxe: Si

Disponibilitat: inmediata

MOVILITAT

DISSENY WEB ·  FRONT-END ·  UX/UI  

Alexandra Manso

PERFIL PROFESSIONAL

Disseny de webs autoadministrables (CMS). Corporatives, educatives, e-commerce i landing pages.

Disseny de projectes gràfics i webs: analitzar l’experiència de l’usuari, proposar l’arquitectura de la 

informació, wireframes, dissenyar el prototip i desenvolupar el projecte.

Anàlisis SEO i SEM. Aprenentatge d’eines bàsiques d’anuncis a Google Ads.

Presentar i defensar els projectes, obtenir el feedback del client i proposar solucions adequades. 

Tinc més de 6 anys d’experiència en disseny gràfic i disseny web. Sóc especialista en el desenvolupa-

ment en WordPress. Entre les meves habilitats puc destacar crear temes personalitzats, adaptar un 

tema existent, bons habits de programació i alt coneixement de plugins.

M’encanta l’àrea de l’experiència i l’interfície de l’usuari, aplicar els meus coneixements per facilitar i 

millorar la interacció de les persones amb apps o webs. M’agrada aprendre coses noves, actualment 

m’estic formant per obtenir certificació de Google Analytics i Google Ads.

hola@alexmanso.com
+34 722 744 383
alexmanso.com
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PROGRAMACIÓ I WEB



Creativitat i comunicació: generar noves idees per dissenyar i definir l’estratègia d’un projecte gràfic o 
web.

Pensament analític: capacitat d’analitzar un sistema o pàgina web per resoldre els problemes d’arqui-
tectura i usabilitat.

Treball en equip: cooperar amb professionals de diferents àmbits o al mateix temps abordar els 
projectes integralment. 

Orientació al client: assessorar, proposar i adequar el projecte a les necessitats.

Flexibilitat: treballar en diversos projectes alhora, amb persones i grups amb idees diferents fins a 
trobar la solució més adient.

Planificació i organització: programar els projectes per optimitzar el rendiment i assolir els temps 
d’entrega.

Iniciativa i responsabilitat: predisposició en aportar solucions participant activament en l’organització.

Aprenentatge: inquietud per seguir ampliant els coneixements en l’àrea.

FORMACIÓ ACADÈMICA

COMPETÈNCIES

Estratègia de posicionament, Model 3D: Marca, Mercat, Consumidor. 

Eines del marketing digital per dissenyar l'estratègia de comunicació d’un projecte, escenaris de 

riscos, grups d’interès i accions claus per l’èxit.

22 i 29 Octubre 2014 /  Hotel Diego de Almagro, Valparaiso, Chile

CICLE DE MARKETING OPERATIU · PROCHILE

Origen i sentit del marketing digital: Google i l’importància del SEO, xarxes socials, emailing, 

e-commerce i landing pages.

4 Desembre 2013 /  Hotel Plaza San Francisco, Santiago de Chile

TALLER MARKETING DIGITAL · PROCHILE

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Eines necessàries per dissenyar i implementar pàgines webs autoadministrables (CMS). 

Abril 2013 - Octubre 2013 / Universitat del Pacífic, Santiago de Chile

DIPLOMAT EN CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PÀGINES WEBS

BEQUES /  PREMIS

Java OOP, MVC (Modelo Vista Controlador), JavaScript, Gestió de Bases de Dades (MariaDB, MySql), 

Requeriments, Software de Control de Versions (GIT).

S e t e m b r e  2 0 1 7  -  F e b r e r  2 0 1 8  /  V a l p a r a í s o ,  C h i l e

BECA MIL PROGRAMADORS  (440 h) · CORFO
Analista Programadora d’Aplicacions de Software

Setembre 2008 - Juny 2011 / Escola d’Art i Disseny Vic, Barcelona

Formació integral en Disseny Gràfic que contempla les tècniques tradicionals, digitals i els continguts 
culturals, artístics i formals que ha de dominar el professional del disseny gràfic.

CFGS DISSENY GRÀFIC 

Formació en arts plàstiques, tals com història de l’art, dibuix artístic, fotografia, escultura i dibuix 
tècnic.

Setembre 2006 - Juny 2008 / Escola d’Art i Disseny Vic, Barcelona

BATXILLERAT ARTÍSTIC

Català - Castellà: Bilingüe

Anglès: Nivell mitjà

I D I O M E S

Carnet de conduir: B

Cotxe: Si

Disponibilitat: inmediata

MOVILITAT
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