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    CURRÍCULUM VITAE DE GEMMA ANDREU i PÉREZ 
 
DADES PERSONALS 
 

Mòbil particular: 661146040 
Correu particular: gandreup@hotmail.com Twitter: @GAPGemma  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gemmaandreuperez 
 

1.- FORMACIÓ  

 
Formació homologada 
 
Social Media y Community Management. Universidad Carlos III, Agustín Millares 
Institute for Information Management and Documentation, 2011. 30 hores lectives. 
 
Màster Universitari de Direcció d'empreses (Direcció de les organitzacions en l'economia 
del coneixement). Universitat Oberta de Catalunya. 2014 - En curs  
 
Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) a la Universitat de Barcelona. Especialització 
llengua i literatura. Pràctiques a Institut Jaume Balmes. 2008-2009.  
 
Diploma d’Estudis Avançats (DEA) del Doctorat en Societat de la Informació i el 
Coneixement, Universitat Oberta de Catalunya. Àrea de comunicació audiovisual i 
publicitat. Investigació: “La comunicació intercultural a la xarxa: el cas de Porto Franco. 
Terra dei popoli e delle culture (Toscana. Itàlia)”. Excel·lent per unanimitat. 2003 
 
Màster en Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya. 
2003 
 
Llicenciada en Ciències de la Comunicació – Periodisme 
Facultat de Ciències de la Comunicació. Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Juny 1999   
(Matrícula d’Honor de Seminari de Societat) (Matrícula d’Honor d’Ús Pedagògic delsAudiovisuals) 
 
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. Febrer de 1996 
 
FPII. Tècnic especialista Administrativa Comercial 
Escola Pia de Sarrià. Juny 1992 
 

2.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL  

 
A.- PERIODISTA 
 

2016-Periodista i community manager al Departament Empresa i Coneixement, de la 
Generalitat de Catalunya realitzant tasques relacionades amb entorn web, xarxes 
socials, estudis i informes de presència de producte a Internet. Articles a revistes 
digitals de la institució i a altres organitzacions per a fer difusió a nivel nacional i 
internacional.  
 
2012-2016: Universitat Oberta de Catalunya, responsable de la difusió dels continguts, 
dels productes formatius, de les d’activitats i esdeveniments comunicatius i de 
màrqueting, resultas de recerca, i activitat acadèmica… a les diferentes xarxes 
sociales, a diferents mitjans comunicatius, i a entitats externes i internes vinculades al 
sector universitari, organismes públics i centres de recerca mèdica, així com altres 
centres internacionals.  
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2005-2007:Presentadora de programes de televisió. Elaborar els guions, corregir la 
llengua i la dicció a diferents programes televisius culturals a la productora The End 
Produccions Audiovisuals. Programes emesos a Televisió de Catalunya i a 
Comunicalia. 

 
2001-2007: Revisora, editora i redactora científica del Consell Editorial de la revista 
acadèmica-científica, en línia, UOC-PAPERS: revista sobre la societat del 
coneixement, de la Universitat Oberta de Catalunya ISSN:1885-1541. 
[http://www.uoc.edu/uocpapers/]   

 
2001-2007: Redactora, editora i membre del Consell de Redacció de revistes digitals i 
en paper de la Universitat Oberta de Catalunya. UOC Papers-Revista sobre societat 
del coneixement (ISSN 1885-1541), Campus Virtual (D.L. B-12.158-95), Món UOC 
(D.L. B-8554-96) 
[http://www.uoc.edu/portal/catala/difusio_i_publicacions/publicacions_institucionals/mon_UOC/index.html]  
 
2002-2004: Gestió de continguts i redacció de la web de la Universitat Oberta de 
Catalunya.  
 
1999-2005: Coordinar, redactar i editar i confeccionar revista “AIXOPLUC”, de 
l’Associació de Jubilats de Begues.  
 
1998-1999: Periodista de la revista “NOVA CIUTAT VELLA”, realitzant articles de 
diferents temàtiques. 

 
1998: Periodista al diari "AVUI”, a la secció de Cultura-Espectacles, realització d’articles 
de l’àmbit cultural. 
 
B.- GESTIÓ i DIRECCIÓ ACADÈMICA 
 
2019-     Actualment professora de llengües a primer i a segon curs de Batxillerat artístic. 
Tutora de batxillerat. 
 
2018- 2019  Tècnica de formació al Servei de Col·locació de la Generalitat de Catalunya, 
al Centre de Formació de l’Automoció de Martorell. 
 
2016 -2018 Secretària General de la Universitat Oberta La Salle (UOLS) a Andorra. 
 
2014- 2016 Tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis, a la Universitat Oberta de 
Catalunya, Ciències de la Salut. Gestió del pressupost de la facultat. Coordinació del 
sistema de qualitat. Coordinació de la comunicació online i xarxes socials. 
 
2013- 2014. Administradora dels Estudis d’Economia i Empresa a la Universitat Oberta 
de Catalunya, rol equivalent a la Direcció de la gestió d’una facultat. Coordinar i gestionar 
l'acreditació nacional i internacional de les titulacions dels Estudis. Coordinar el sistema 
d'avaluació i qualitat intern i extern. Coordinació i gestió dels processos de gestió 
acadèmica, vetllant per la seva qualitat, amb l’anàlisi dels indicadors. Gestió 
pressupostària. Coordinar l’equip format 6 persones i les tasques que desenvolupen. 
 
2012. Administradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació a la Universitat 
Oberta de Catalunya, rol equivalent a la direcció de la gestió d’una facultat. Coordinar i 
gestionar l'acreditació nacional i internacional de les titulacions dels Estudis. Gestió 
pressupostària. Coordinar el sistema d'avaluació i qualitat intern i extern. Supervisar, 
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gestionar i dirigir el pressupost dels Estudis. Coordinació i gestió de les activitats 
generades de programes de recerca i acadèmiques. Coordinar l’equip de gestió format 
per 4 persones.  
 

C.- DOCENT 
 
Docència i gestió de projectes a l'empresa privada 
 
2007- 2009: Responsable de formació a distància. Dirigir, coordinar i avaluar la 
Formació Online i e-Learning, a tota Espanya, a l’empresa FIATC. Planificar i elaborar 
els processos formatius tant d’agents com de treballadors de l’empresa.  

 
Docència  
 
2011- 2016: tutora del Grau d'Informació i Documentació de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 
 
2015- Obtingut el DOCENTIA tram reconegut de 5 anys de docència universitària 

reconegut per l'AQU, i per la Comissió d'Avaluació de l'Activitat Docent de la UOC. 
 
2004-2007: Directora acadèmica del Postgrau de Periodisme Digital UOC-El Periódico, 
de la Universitat Oberta de Catalunya. Coordinació de la revisió i actualització del 
material docent de l’edició 2005-2006. Direcció, selecció i avaluació dels consultors del 
Postgrau. Avaluació i seguiment dels tutors de la titulació.  
 
2004-2007: Directora acadèmica del curs de postgrau d’Especialització Tècnic en 
producció de mitjans digitals i usabilitat. UOC- El Periódico, de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 
 
2002-2007: Professora de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual, professora 
responsable i coordinadora d’assignatures de les àrees de coneixement de mitjans de 
comunicació, gestió d’informació audiovisual i gestió d’empreses audiovisuals, de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
 
[març 2005 – setembre 2005]: Participació en la direcció del Pla d’estudis de segon cicle 
de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques. Preparar i coordinar les 
assignatures inicials de la llicenciatura, de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
[2001-2003]: Professora pròpia del segon cicle de la llicenciatura de Documentació de la 
Universitat Oberta de Catalunya. Professora responsable d’assignatures de les àrees de 
coneixement de Documentació empresarial, gestió de continguts, informació digital. 
 
2001-2002: Professora coordinadora de 14 tutors del segon cicle de la llicenciatura de 
Documentació dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
 
2001: Tutora del Pràcticum i de pràctiques de la Diplomatura de Biblioteconomia i 
Documentació, de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la 
Universitat de Vic. 
 
2000-2001: Professora de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació de la 
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic. 
Assignatures impartides: 
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Docència universitària no homologada i cursos d’estiu 
 
2004: Directora del curs “Creuaments interculturals en els nous mitjans de comunicació 
digital”, curs d’estiu del Campus Universitari de La Mediterrània (CUM), Vilanova i la 
Geltrú. Curs de 2 crèdits ECTS. Universitats de l’Institut Joan Lluís Vives i departament 
d’Ensenyament Pla de Formació de Professorat. [www.campusmed.net] 

 
2001: Coordinadora del curs “Com trobar feina” de la VI Universitat d’estiu de la 
Universitat de Vic, dins l’àmbit de la incorporació al món laboral dels alumnes titulats d ela 
Universitat, 25 al 29 de juliol, equivalent a 20 hores teòriques. 
 
2001: Coautora en l’elaboració i disseny del curs de formació a mida per al Centre de 
Documentació Jurídica del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ). 
 
 

3.- ESTADES  A L’ESTRANGER 

 
Estada-beca Study Trip a Alemania a les Universitats de FernUniversität in Hagen i a 
la South Westphalia University of Applied Sciences, 23 de novembre 2014- 26 de 
novembre de 2014.  
 
Beca Erasmus+ a Itàlia, a la Università della Calabria (UNICAL), com a coordinadora 
de formació universitària estada cooperativa: Ufficio Orientamento, Ufficio Stampa, i 
els responsables de Sportello OnLine i UNical Orienta. 26 d’abril al 2 de maig de 2015. 
 

4.- CONEIXEMENTS D'INFORMÀTICA  

Internet: nivell professional: xarxes socials, repositoris, blogs,  
Pàgines web i gestió de continguts: GECO+ 
Ofimàtica:  nivell avançat 
Programari per a la gestió de la comptabilitat empresarial  
Llenguatges MARC i MARC21 i MARC XML 
Sistemes i estàndards de metadades: Dublin Core Metadada, METS, MODS  
Nocions d’ HTML, XML   
 

5.- CONEIXEMENTS D'IDIOMES 

 
  PARLA   LLEGEIX   ESCRIU  ENTÉN   
1.-Anglès: Regular   Bé   Regular Bé 
Actualment fent classes d’anglès setmanals per perfeccionar el nivell  
2.-Italià:           Bé    Bé   Regular Bé 
3.-Francès: Regular  Bé   Regular Bé 
4.-Castellà:  Llengua materna  
5.-Català:  Llengua materna  
  Nivell C – Direcció General de Política Lingüística 
 

ALTRES MÈRITS 

 
Formació no homologada 
 
Impacte de la globalització en les polítiques de gènere. Oficina de Promoció de Polítiques 
d’Igualtat Dona-Home, Diputació de Barcelona. 1 i 2 desembre de 2011. 8 hores.[Curs] 
 
Disseny web: gestors de continguts (nivell inicial). Servei d’Ocupació de Catalunya. 1 
octubre 29 octubre de 2010, 25 hores. [Curs] 
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Polítiques de gènere: intervenció i experiències des del món local. Oficina de Promoció 
de Polítiques d’Igualtat Dona-Home, Diputació de Barcelona. 29  novembre 2010. 5 hores 
[Curs]. 
 
IV Coloquio Internacional España-Brasil de Ciencias de la Comunicación: Construir la 
Sociedad de la Comunicación, del 24 al 26 abril 2006. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Málaga. [Congrés] 
 
Intersticis: Contactes interculturals, gènere i dinàmiques identitàries a la Barcelona actual, 
10-11 de març 2005. Grup de recerca consolidat "Multiculturalisme i Gènere" de la 
Universitat de Barcelona. [Jornades] 
 
23 Conference and General Assembly of the International Association for Media and 
Communication Research (IAMCR. INCOM, Universitat Autònoma de Barcelona i AIECS,  
21 - 26 de juliol de 2002. [Congrés] 
 
VII Seminario Internacional Eurofiction. Eurofiction-España i el Mestratge d’Escriptura per 
Televisió i Cinema de la Universitat Autònoma de Barcelona, 22 febrer 2002. [Seminari] 
 
Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la Societat de la Informació. 
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona – Centre Ernest Lluch 
(CUIMPB). Juliol 2001. [Seminari magistral]. 15 hores lectives. [Curs] 
 
 IIIer Seminari sobre Gabinets de Mitjans de Comunicació. La direcció de comunicació a 
l’empresa privada i a l’administració pública”. Col·legi de Periodistes de Catalunya 4, 5, 6 
i 7 de maig de 1998. [Seminari] 
 
Jornades de Comunicació: nous professionals per al segle XXI. Organitzades per Fòrum 
Universitari, dies 14, 20, 21, 28 de març de 1998. [Jornades] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


