Currículum vítae

INFORMACIÓ PERSONAL

DAVID ORTIZ BLASI
C/ Major, 148, 2º, Sarrià de Ter, 17840 Girona
C/ Tulipa, 22, Santa Maria de Palautordera, 08460 Barcelona
Catalunya, Espanya
(+34) 607 299489
david@alquimedia.net
www.alquimedia.net
Sexe Home | Data de naixement 19/05/1972 | Nacionalitat Espanyola

EXPERIÈNCIA LABORAL
Setembre 2004 - Actualment

Formador i Director de projectes multimèdia
Autònom, Sarrià de Ter
Formador ocupacional
Formador per a l'ocupació
Formador de formació continua
Formador de formació no reglada
Formador de formació ocupacional no reglada
Formador de programes de qualificació professional Inicial
Professor universitari
Professor cursos universitat d'estiu (Xarxa Vives d'Universitat)
Director de projectes multimèdia
Executiu de comptes
Dissenyador Sènior
Maquetador Sènior
Programador Sènior
Multimèdia Sènior
Dissenyador Web
Sector de activitat Formació i Multimèdia

Març 2016 – Juliol 2016
Més de 200 h.

Formador
Centro de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala (Ajuntament de Sant Celoni), Sant
Celoni
Certificat de professionalitat
Curs:
•
IFCT0209, 15/FOAP/269/0127007/007 Sistemes microinformàtics:
◦ MF0220_2 (Transversal): Implantació dels elements de la xarxa local (160h)
▪ UF0854: Instal·lació i configuració dels nodes d’una xarxa d’àrea local (90h)
▪ UF0855: Verificació i resolució d’incidències en una xarxa d’àrea local (70h)
◦ MP0177: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sistemes microinformàtics
(40h)
Sector de activitat Formació

Maig 2016 – Juny 2016
Més de 50 h.

Formador
Ajuntament de Sarrià de Ter, Sarrià de Ter
Curs:
•

Informàtica bàsica per aturats, Sarrià de Ter

Sector de activitat Formació

© Unión Europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 1 / 17

Currículum vítae
Maig 2016 – Maig 2016
Més de 20 h.

David Oritz Blasi

Formador
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, Girona
Curs:
•

Excel Avançat – Projecta Avança, Girona

Sector de activitat Formació
Octubre 2015 – Febrer 2016
Més de 30 h.

Formador
RR. HH. Formació Laboral Integral, SL, Vilanova i el Camí
Empresa Comercial Daró, Europa de Veterinària i Mas Morer 2020
Curs:

Excel Mig-Avançat
Agro Aliment Palamós, Palamós
Curs:
•
Office 2010
Joan Cervera Vergés, Viladamat
Curs:
•
Word i Excel
Naufresc, SL, Aiguaviva
Curs:
•
Excel 2010 Bàsic
Sector de activitat Formació i Multimèdia

Octubre 2015 – Febrer 2016
Més de 125 h.

Formador
Centre Innova – Ajuntament de Pineda de Mar – Promoció econòmica, Pineda de Mar
5 Cursos:

Iniciació digital per a la recerca de feina
Sector de activitat Formació

Gener 2015 – Octubre 2015
Més de 178 h.

Formador
Centro de Esutdios Adams-Barcelona, SA, Girona
Empresa Gurit Balsa (Curs bonificat Barcelona 2015)
Curs:
•
MOD. PR. Grup 102.2 Gestió avançada de llistes de dades en Excel 2010
Certificat de professionalitat
Curs:
•
ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans – MF0233_2 Ofimàtica, Girona
Sector de activitat Formació

Octubre 2014 – Juny 2015
Més de 475 h.

Formador
Escola Pia Salt
PFI IC01
Curs:
•
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics – IFC361_1 - IFCT0108 (Mòduls
3029, 3030, 3016), Salt
Sector de activitat Formació
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Juny 2015
Més de 25 h.

David Oritz Blasi

Formador
FEMAREC, SCCL, Barcelona
Formació professional
Curs:
•
Preparació ACTIC NIVELL MIG – FP2015 Acció 33 Grup 1, Pineda de Mar
Sector de activitat Formació

Juliol 2014 – Agost 2014
Més de 30 h.

Formador
System Centres de Formació, Daniel Felix Cardona, Sant Celoni
Formació continua
Curs:
•
Venda online – FS2014-0093, Salt
Sector de activitat Formació

Juny 2014
Més de 10 h.

Formador
Consell comarcal del Gironès, Girona
Formador de formació no reglada
Curs:
•
Aprèn utilitzar el software lliure i gratuït que necessiten la majoria d'emprenedors, Viver
d'Empreses de Salt
Sector de activitat Formació

Setembre 2002 – Maig 2014
Més de 3.106 h.

Formador
Fundació per a la Formació i l'estudi Paco Puerto, Girona
Formador ocupacional i formació continua, reglada i no reglada.
Cursos: Bàsic de informàtica; Iniciació a l'ofimàtica; Integració d'aplicacions ofimàtiques; Ofimàtica
Bàsica: Iniciació a l'ofimàtica; Ofimàtica: Processador de textos, tractament de text. I...;
Ofimàtica:Processador de textos; Ofimàtica avançada: Processador de textos; Processador de
textos; Processador de textos (Tècnic); Processador de textos avançat; Ofimàtica: Fulls de càlcul;
Ofimàtica avançada: Full de càlcul; Fulls de càlcul; Fulls de càlcul (Tècnic); Full de càlcul avançat;
Ofimàtica: Presentacions; Presentacions; Base de dades (Tècnic); Ofimàtica: Navegació i
comunicació en internet; Ofimàtica i internet nivell inicial; Ofimàtica i internet nivell avançat; Diferents
treballs auxiliars; Navegació i comunicació en internet; Internet; Aplicacions informàtiques; Entorn
Windows nivell inicial; Sistemes operatius: Entorn Windows nivell inicial; Sistemes operatius: Entorn
Windows nivell avançat; Sistemes operatius: Linux; Linux; Sistemes operatius i xarxes locals; Office,
Word, Excel, Access i Power Point; Iniciació a Office: Word, Excel, Access i Power Point;
Comunicacions informàtiques: Word Bàsic; Word Bàsic; Word Avançat; Microsoft Word; Microsoft
Word Expert; Excel Bàsic; Excel Avançat; Microsoft Excel Expert; Power Point; Microsoft Access;
Base de dades (Tècnic); Microsoft Office Specialist (MOS); Disseny gràfic informatitzat nivell inicial;
Disseny gràfic Photoshop i fotografia digital; Edició i tractament de la imatge; Autoedición:
Aplicaciones de diseño gráfico; Aplicacions estàndard de disseny gràfic nivell avançat; Disseny de
pàgines web; Disseny de pàgines web avançat; Xarxes Socials
Sector de activitat Formació

Octubre 2009 – Desembre 2012
Més de 112 h.

Formador
Tangibilis SL, Blanes
Formació continua
Formació ocupacional
Cursos:
•
Introducció a la creació de pàgines web
•
Dreamweaver
•
Instal·lació i Administració de Xarxes (LAN)
Sector de activitat Formació
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Setembre 2005 – Novembre 2012
Més de 1.126 h.

David Oritz Blasi

Expert de Formació Ocupacional
Centre d'Innovació i Formació Ocupacional de Salt del Servei d'Ocupació de Catalunya, Salt
Formació ocupacional
Cursos:
•
Iniciació Internet
Sector de activitat Formació

Octubre 2011 – Juny 2012

Suport al control i seguiment de cursos de formació continua
Fundació per a la Formació i l'estudi Paco Puerto, Girona
Visites de presentació, seguiment i avaluació de cursos
Sector de activitat Formació

Juliol 2003 – Juliol 2011
Més de 535 h.

Coordinador i Professor
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, Girona
Formació reglada, cursos universitat d'estiu (Xarxa Vives d'Universitat)
Cursos:
•
Power Point com a Eina de Presentació de Treballs i Projectes
•
Iniciació a la creació de pàgines web amb Flash
•
Creació de Pàgines Web amb Flash
•
Word i Excel Avançat
•
Curs d'Estiu en Preparació per l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació - ACTIC Nivell Bàsic
Sector de activitat Formació

Abril 2008 – Desembre 2009
Més de 100 h.

Docent
Aprendre Adobe.cat, Xavier Olivé Ramon, Manresa
Formació no reglada, cursos a empreses:
Cursos:
•
Programació web amb Dreamweaver
•
Creació d'interactius amb Flash
Sector de activitat Formació

Desembre 2007 – Desembre
2009
Més de 50 h.

Novembre 2007 – Abril 2008
Més de 100 h.

Formador
Tot foto de Tossa SL, Tossa de Mar
Formació no reglada, cursos a empreses:
Curs:
•
Illustrator
Sector de activitat Formació

Formador
Centre gràfic Scoop. CL, Manresa
Formació no reglada, cursos a empreses:
•
Programació web amb Dreamweaver
Sector de activitat Formació
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Novembre 2002 – Març 2008
Més de 2.000 h.

David Oritz Blasi

Formador
Aula.Sys Formació i assessorament informàtic SL, Girona
Formador ocupacional
Formador de formació continua
Formador de formació ocupacional no reglada
Formador de formació no reglada, cursos a empreses
Cursos de: Iniciació ofimàtica; Ofimàtica; Informàtica i ofimàtica; Iniciació a Word, Word Avançat;
Excel; Excel Avançat; Internet; Access; Mecanografia
Sector de activitat Formació

Setembre 2003 – Setembre 2007
Més de 63 crèdits.

Professor universitari
Escola Universitària ERAM (UdG), Girona
Professor Universitari
Director de projectes final de carrera
Membre Avaluador, Tribunal de projectes final de carrera
Assignatures de segon i tercer del Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia, títol propi de la
UdG:
•
Llenguatges de programació I
•
Llenguatges de programació II
•
Gràfica Audiovisual I
Sector de activitat Formació

Juliol 2003 – Febrer 2005
Més de 200 h.

Formador
Escola de Gestió Empresarial SA, Girona
Formador ocupacional
Cursos:
•
Creació i direcció de projectes web
•
Disseny gràfic i impressió
Sector de activitat Formació

Octubre 2003 – Juliol 2004

Project Manager – Executiu de comptes
6Tems comunicació interactiva SL, Cassà de la Selva
Dirigir i coordinar els projectes
Definir i pressupostar projectes web i multimèdia
Sol·licitar, estructurar i revisar continguts i materials
Proves de funcionalitat i usabilitat
Visites comercials
Entregar, defensar i tancament dels projectes
Sector de activitat Multimèdia

Gener 2003 – Abril 2003

Director de projectes
Internet Developing SL, Palamós
Dirigir i coordinar els projectes
Definir i pressupostar projectes web i multimèdia
Sol·licitar, estructurar i revisar continguts i materials
Dissenyador Sènior i Maquetador Sènior
Especialista Multimèdia: Dissenyar, programar, animacions, edició de vídeo i àudio
Proves de funcionalitat i usabilitat
Visites comercials
Entregar, defensar i tancament dels projectes
Sector de activitat Multimèdia
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Març 2001 – Octubre 2002

David Oritz Blasi

Director de projectes i Tècnic Multimèdia
Gabinet e-Solucions SL, Girona
Dirigir els projectes
Definir i pressupostar projectes web i multimèdia
Sol·licitar, estructurar i revisar continguts i materials
Director Artístic
Cap de programació
Director de maquetació i maquetador Sènior
Multimèdia: Dissenyar, programar, animacions, edició de vídeo i àudio
Proves de funcionalitat i usabilitat
Visites comercials
Entregar, defensar i tancament dels projectes
Sector de activitat Multimèdia

Febrer 1996 – Febrer 2001
Més de 5.000 h.

Formador
Gironina Audiovisual Mecanográfica SA, Girona
Formador ocupacional
Formador de formació continua
Formador de formació ocupacional no reglada
Formador de formació no reglada, cursos a empreses
Cursos de: Microsoft Office; Microsoft Works; Windows 95; Windows 3.11; MS-DOS; Iniciació a la
informàtica; Internet; Xats; CorelDraw; PageMaker; HTML; DHTML; Java; JavaScript; Seudocodi;
Dreamweaver; FrontPage; SQL; ASP; Flash; Photoshop; Presentacions en públic; Disseny i creació
de pàgines web; Mecanografia
Sector de activitat Formació

Gener 2000 – Juny 2000

Becari
Campus Terrassa UPC, Terrassa
Elaborar un CD-R dels estudis i instal·lacions del Campus
Sector de activitat Multimèdia

Juny 1995 – Setembre 1999

Porter i Responsable manteniment
Ajuntament de Sarrià de Ter, Sarrià de Ter
Porter
Responsable de manteniment:
•
Piscina
•
Aigua piscina
•
Zona Platja
•
Resta instal·lacions
(Temporades d'Estiu)
Sector de activitat Administració Pública
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Novembre 1993 – Juliol 1994

David Oritz Blasi

Pràctiques a empreses de programador
Ramón Trepat i Fonalleres, Girona
Programació en llenguatge FoxPro
Disseny de programació
Disseny de base de dades
Programació modular i generació de procediments i funcions
Desenvolupament de llibreries generals de gestió de dades
Programació en COBOL
Generació d'Informes
Depuració d'aplicacions
Interface d'usuaris
Programació SQL
Sector de activitat Programació i Consultoria

Març 1993 – Maig 1993

Pràctiques a empreses de programador
Vilsail SL, Girona
Programació en C, C++ i Assemblador
Iniciació a les base de dades
Creació d'una aplicació per a la instal·lació d'un programa específic
Interrupcions BIOS i MSDOS
Control i manipulació de pantalles gràfiques
Sector de activitat Programació i Consultoria

Juny 1990 – Setembre 1992

Peó
Torraspapel SA, Sarrià de Ter
Serveis generals:
•
Carretiller, Tallador de tapes, Recollida de mostres, Enbobinador i Altres feines de caire
general
(Temporades d'Estiu)
Sector de activitat Indústria Manufacturera

Març 1991 – Maig 1991

Enquestador
Instituto nacional de estadística
Enquestar gent i reportar resultats
Sector de activitat Administració pública
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David Oritz Blasi

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
Setembre 2010 - Actualment

GRAU EN MULTIMÈDIA
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia UPC, Terrassa
Pendent realització treball de fi de grau, la resta d'assignatures/crèdits aprovats/des:
•
Matemàtiques
•
Física
•
Fonaments Informàtics
•
Programació Orientada a Internet
•
Fonaments del Disseny
•
Fonaments per a la Representació i Modelatge 3D
•
Disseny Gràfic
•
Cultura Visual
•
Interacció Humà Computadora
•
Comunicació Audiovisual
•
Empresa
•
Animació 2D
•
Animació 3D
•
Programació Web Dinàmica i Base de Dades
•
Programació d'Entorns Virtuals
•
Arquitectura i Seguretat de Xarxes Informàtiques
•
Arquitectura i Configuracions Informàtiques
•
Sistemes de Vídeo
•
Sistemes d'Àudio
•
Estructura de la Imatge i Il·luminació
•
Gestió del Color i Sistemes d'Impressió
•
Aplicacions Web d'Última Generació
•
Projecte I
•
Projecte II
•
Projecte III
•
Projecte IV
•
Projecte V
•
Projecte VI
•
Bloc especialització en tecnologies multimèdia aplicades I
•
Bloc especialització en tecnologies multimèdia aplicades II
•
Bloc especialització en tecnologies multimèdia aplicades III
•
Bloc d'especialització en postproducció audiovisual avançada I
•
Bloc d'especialització en postproducció audiovisual avançada II
•
Bloc d'especialització en direcció d'art en projectes de publicitat interactiva I
•
Bloc d'especialització en direcció d'art en projectes de publicitat interactiva I I
•
Bloc especialització en metodologia científica i investigació aplicada a l'àmbit de la interacció
humà computadora i les tecnologies multimèdia I
•
Bloc especialització en metodologia científica i investigació aplicada a l'àmbit de la interacció
humà computadora i les tecnologies multimèdia II
•
Bloc especialització en metodologia científica i investigació aplicada a l'àmbit de la interacció
humà computadora i les tecnologies multimèdia III
•
Bloc d'especialització en producció fotogràfica I
•
Bloc d'especialització en producció fotogràfica II
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Setembre 1997- Setembre 2000

David Oritz Blasi

GRADUAT EN MULTIMÈDIA (Títol propi UPC)
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia UPC, Terrassa
Assignatures:
•
Geometria per a multimèdia
•
Fonaments físics de la tecnologia multimèdia
•
Programació i sistemes d'autor
•
Producció i edició audiovisual. Vídeo
•
Producció i tractament de gràfics per ordinador
•
Fonaments matemàtics del tractament de la imatge
•
Xarxes i comunicacions informàtiques
•
Metodologia de la producció multimèdia
•
Sistemes acústics i tractament de l'àudio
•
Llenguatges de programació
•
Animació per a sistemes multimèdia
•
Elaboració de guions multimèdia
•
Psicologia de la interacció humà-computadora
•
Conceptualització gràfica
•
Sistemes de vídeo i de tractament de la imatge
•
Mitjans audiovisuals. Cinema, vídeo i àudio
•
Interfícies per a sistemes multimèdia
•
Administració d'empreses multimèdia
•
Tècniques avançades d'animació
•
Aplicacions multimèdia als mitjans d'informació
•
Bases de dades multimèdia
•
Arquitectura i configuracions
•
Estètica en sistemes multimèdia
•
Música i so en sistemes multimèdia
•
Estructura dels mercats
•
Comunicació oral i escrita en sistemes multimèdia
•
Sistemes per entorns virtuals
•
Direcció de projectes
•
Màrqueting estratègic per a la indústria multimèdia
•
Projecte de fi de carrera

Setembre 1991 – Juny 1994

TÈCNIC ESPECIALISTA INFORMÀTICA DE GESTIÓ FP-II
Institut d'Educació Secundària i Superior d'Ensenyaments Professionals Montilivi, Girona
Assignatures:
•
Anglès
•
Matemàtiques Especials
•
Pràctiques COBOL
•
Sistemes Operatius
•
Assemblador
•
Teleinformàtica
•
Comptabilitat general
•
Organització empresarial
•
Pràctiques III-IV
•
Informàtica Bàsica
•
Metodologia de la Programació
•
Comptabilitat Empresarial
•
Pràctiques 4GL
•
Estructura de dades
•
Org. Sistemes Informàtics
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Setembre 1986 – Setembre 1991

David Oritz Blasi

BATXILLERAT
La Salle, Girona i Institut de Batxillerat Carles Rahola, Girona
Batxillerat científic amb català i anglès

Octubre 2016

Com arribar al client a través del mòbil
Girona Empren – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
Com arribar al client a través del mòbil:
Conèixer eines i estratègies en comunicació digital basada en el mòbil.
2,5h

Octubre 2016

Com fer una campanya amb Google Adwords
Girona Empren – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
Com fer una campanya amb Google Adwords:
Com promocionar una pàgina web en el cercador de Google.
2,5h

Octubre 2016

MailChimp
Girona Empren – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
MailChimp:
Primers passos amb MailChimp.
3,5h

Juliol 2016

Màrqueting digital i posicionament: SEO, SEM i analítica web
Girona Empren – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
Màrqueting digital i posicionament, campanyes en cercadors i analítica web:
Posicionar i fer campanyes en cercadors, conèixer l’analítica per aconseguir més trànsit al web.
8h

Juliol 2016

Com complir la legalitat a la xarxa
Girona Emprèn – Centre d’iniciatives locals - Ajuntament de Girona
Càpsula TIC. Que cal saber perquè l’empresa compleixi la legalitat a la xarxa:
Textos legals al web, seguretat de dades de clients, requisits legals per un ecommerce, etc.
2,5h

Octubre 2015

ACTIC nivell 3 (Avançat)
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i
Administració Públiques de la Generalitat de Catalunya
Certificat d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (Avançat)
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Desembre 2014

David Oritz Blasi

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCE0110 DOCÈNCIA
DE FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ
Servei d'Ocupació de Catalunya, Convocatòria 2014-AAC-05, CIFO L'Hospitalet de Llobregat.
Unitats de competència de la Qualificació Professional SSC448:
•
UC_2-1442-11_3 Programar accions formatives per a l'ocupació adequant-les a les
característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral.
•
UC_2-1443-11_3 Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos
didàctics per al desenvolupament de continguts formatius.
•
UC_2-1444-11_3 Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques,
estratègies i recursos didàctics.
•
UC_2-1445-11_3 Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge a les accions formatives
per a l'ocupació.
•
UC_2-1446-11_3 Facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació
professional per a l'ocupació

Maig 2010

ACTIC nivell 2 (Mitjà)
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i
Administració Públiques de la Generalitat de Catalunya
Certificat d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (Mitjà)

Febrer 2009

Nivell C de català
Institut d'Educació Secundària i Superior d'Ensenyaments Professionals Montilivi, Girona
Certificat de nivell de suficiència C de la Direcció General de Política Lingüística Generalitat de
Catalunya

Novembre 2006 – Desembre
2006

FORMADOR VIRTUAL
Servei d'Ocupació de Catalunya, Girona
Programa del curs FFM13/06:
•
Aspectes fonamentals de la formació en línia i de les seves característiques
•
El formador en línia
•
L'estudiant en línia. Característiques de l'aprenentatge col.laboratiu
•
Acció docent en un Entorn Virtual d'Aprenentatge
20h

Desembre 2005 – Març 2006

PROGRAMA FORMATIU PER A FORMADORS
Servei d'Ocupació de Catalunya, Girona
Programa del curs FFM04/05:
•
Perfil professional del formador
•
Programació i gestió de propostes formatives
•
Habilitats i estratègies docents
•
Avaluació d'aprenentatges
113h

Desembre 2005

RISCOS ESPECÍFICS EN EL LLOC DE TREBALL
CIFO, Salt
Adreçat al personal Departament de Treball i Indústria
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Abril 2005 – Juny 2005

David Oritz Blasi

COM PARLAR EN PÚBLIC
Federació d'organitzacions empresarials de Girona - FOEG, Girona
Programa del curs Exp. CP20040028 Acció 69 Grup 1:
•
Implicacions de parlar en públic
•
Teoria de la comunicació
•
Aptituds bàsiques per parlar en públic
•
Preparació del discurs
•
El discurs
•
Recursos per captar l'atenció
•
La veu
•
Imatge
•
El llenguatge corporal I
•
El llenguatge corporal II
•
Preparant l'escenari
•
Exercicis: Presentacions
•
Seguretat i condicions de salut en el treball
•
Sensibilització en medi ambient
60h

Abril 2004 – Juny 2004

DIRECCIÓ I CONDUCCIÓ D'EQUIPS DE TREBALL
Federació d'organitzacions empresarials de Girona - FOEG, Girona
Programa del curs Exp. F20036600 Acció 38 Grup 4:
•
Que és un equip de treball. Com crear un equip de treball. Estratègies de team building
•
Com participar en un equip de treball de forma creativa
•
Condicions bàsiques d'un equip de treball: confiança mútua, comunicació, suport,
comprensió dels objectius de l'organització, lideratge
•
Com desenvolupar, motivar i potenciar un equip de treball
•
Obstacles més habituals quan es treballa en equip
•
Criteris d'avaluació d'un equip de treball
•
Necessitat i utilitat de les reunions
•
Tipus de reunions: reunions informatives i formatives, reunions per prendre decisions i
solucionar problemes, reunions de negociació i solució de conflictes
•
Elements que s'han de tenir en compte al preparar i organitzar una reunió
•
Fases en el desenvolupament d'una reunió
•
Com corregir les possibles desviacions i reaccionar davant de situacions imprevistes
•
Idees per participar en una reunió de forma eficient i millorar l'exposició d'informació
•
Tècniques de síntesi oral de les conclusions de la reunió
•
Casos pràctics i de simulació
•
Sensibilització mediambiental
60h

Octubre 2003

VENIA DOCENDI
UdG, Girona
Per impartir docència a l'Escola de realització audiovisual i multimèdia de l'UdG

Novembre 2001 – Desembre
2001

MACROMEDIA FLASH AVANZADO
Consultec, Sant Sebastià - Donostia
Programació en ActionScript
30h
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Currículum vítae
Octubre 2000

David Oritz Blasi

DISSENY I PROGRAMACIÓ DE LA FORMACIÓ OCUPACIONAL
UPC, Barcelona
Formació de Formadors, programa:
•
Característiques de la formació ocupacional i del model català de formació ocupacional. El
paper de la prospecció en la programació de cursos
•
Elements a considerar en la programació:
•
Objectius
•
Participants
•
Continguts
•
Metodologies
•
Avaluació
•
Etc
•
Previsió de respostes per a la progressiva adaptació del curs a les modificacions internes i
externes que es vagin produint
•
Reflexió sobre la programació del mòdul i la seva evolució
20h

Juliol 1995

CAD-CAM
Flora Algans - Banyoles
Curs de Formació Ocupacional
250h més pràctiques

Setembre 1983 – Maig 1986

MECANOGRAFIA
Acadèmia mercantil anunciata - Girona
Títol de mecanografia

COMPETÈNCIES PERSONALS
Llengua materna

Català i Castellà

Altres idiomes

COMPRENDRE

PARLAR

Comprensió auditiva Comprensió de lectura

Anglès

Baix

Baix

EXPRESSIÓ ESCRITA

Interacció oral

Expressió oral

Baix

Baix

Baix

Alt

Alt

Nivell B1/2 Estudis de Grau

Català

Alt

Alt

Alt
Nivell C1/2

Nivell: A1/2: usuari bàsic - B1/2: usuari independent - C1/2: usuari competent
Marc comú Europeu de referència per les llengües
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Currículum vítae
Competències comunicatives i
socials

David Oritz Blasi

Totes les competències que es descriuen a continuació han estat adquirides a través de tota la meva
experiència laboral i estudis:
•
Transmeto la informació de forma clara i entenedora, comparteixo la mateixa
•
M'expresso de manera estructurada i clara
•
Adapto el llenguatge al nivell dels interlocutors, als interessos i característiques de
l'interlocutor
•
Bona capacitat per escoltar i entendre el que em diuen
•
Excel·lents habilitat en el tracte amb nens, adolescents, adults i gent gran
•
Habilitat per conviure i treballar amb altres persones, en entorns multiculturals, en llocs on la
comunicació és important i en situacions on el treball en equip és essencial
•
Comunico en públic efectivament
•
Sóc coherent
•
Sóc assertiu
•
Tinc empatia
•
Orientació al client i alumnes
•
Tinc Autocontrol
•
Tinc Autoconfiança
•
Sóc integra
•
Sóc flexible: Entenc i valoro postures o punts de vista diferents, o bé adapto el propi
enfocament a mesura que la situació ho requereixi.
•
Entenc la meva posició i interessos dels altres, tinc en compte la posició dels altres, rebato
objeccions i genero negociacions de guanyar-guanyar
•
Faig coincidir criteris diferents, en una situació determinada, amb l'objectiu d'arribar al pacte
i buscar el millor benefici.
•
Networking: Habilitat per establir contactes amb un ampli ventall de persones, que hem
permet ajudar-nos mútuament, en situacions professionals i personals. Es tracta d'un
procés amb doble direcció, al donar ajuda i atenció a la meva xarxa de contactes facilito que
ells m'ajudin
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Currículum vítae
Competències d'organització/
gestió

David Oritz Blasi

Totes les competències que es descriuen a continuació han estat adquirides a través de tota la meva
experiència laboral i estudis:
•
Intento de fer que altres persones actuïn segons els meus objectius, utilitzant
apropiadament i adequadament el poder personal o l'autoritat que el lloc em confereix.
Inclou el "dir als altres el que han de fer". L'estil varia segons ho requereixin les
circumstàncies o les persones, des de ferm i directiu fins a exigent o fins i tot amenaçador
•
Raono, persuadeixo o convenço els altres perquè facin alguna cosa que és necessària per
la feina
•
Actuo de forma proactiva i no només limitantem a pensar en allò que s'ha de fer en el futur.
El marc temporal d'aquesta escala va des de finalitzar projectes passats o actuals fins a la
recerca de noves oportunitats
•
Em preocupo per realitzar bé el treball o sobrepassar un estàndard. Els estàndards poden
ser el propi rendiment en el passat (esforçar-me per superar-lo), una mesura objectiva
(orientació a resultats), superar els altres (competitivitat), metes personals que em pugui
marcar o coses que ningú ha realitzat abans (innovació)
•
Tinc capacitat per prioritzar i establir línies d'actuació, optimitzant recursos que garanteixin
l'acompliment dels resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del propi treball i del dels
meus col·laboradors/es
•
Em preocupo contínuament per reduir la incertesa del medi que ens envolta, fent el
seguiment i la revisió del treball i la informació, i en la insistència en la claredat dels rols i
funcions assignades
•
Assumeixo el rol de líder d'un grup o equip de treball. Guio els altres
•
Col·laboro i cooperaro amb altres, formant part d'un grup, treballant junts, amb intenció
genuïna. Es pot considerar sempre que l'ocupant del lloc sigui membre d'un grup que
funcioni com un equip
•
Tinc la capacitat i voluntat d'orientar els propis interessos i comportaments cap a les
necessitats, prioritats i objectius de la companyia, empresa i o centre. Actuo de forma que
s'aconsegueixin els objectius de l'Organització o se satisfacin les necessitats d'aquesta.
•
M'adapto i treballo eficaçment en diferents i variades situacions i amb persones o grups
diversos. També canvio o accepto sense problemes els canvis en la pròpia Organització o
en les responsabilitats del lloc de treball
•
Comprenc les metes i estratègies organitzatives
•
Vinculo accions actuals amb objectius de l'Organització
•
Planifico accions orientades al futur
•
Comprenc l'impacte extern en l'estratègia interna i estableixo estratègies amb perspectives
a llarg termini
•
Entenc una situació, desagregant-la en petites parts o identificant les seves implicacions pas
a pas. Organitzo les parts d'un problema o situació de forma sistemàtica, realitzant
comparacions entre diferents elements o aspectes, i estableixo prioritats d'una forma
racional. També entenc les seqüències temporals i les relacions causa-efecte dels fets
•
Tinc l'habilitat per identificar en les situacions pautes o relacions que no són òbvies o
identificar punts clau en situacions complexes
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Currículum vítae
Competències relacionades amb
la feina

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Competències informàtiques

Altres competències

David Oritz Blasi

Programo accions formatives per a l'ocupació i les adequo a les característiques i
condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral
Selecciono, elaboro, adapto i utilitzo materials, mitjans i recursos didàctics o no didàctics per
al desenvolupament de continguts formatius o no formatius
Imparteixo i tutoritzo accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i
recursos didàctics
Avaluo el proces d'ensenyament-aprenentatge en les accions formatives
Facilito informació i orientació laboral i promoc la qualitat de la formació
Tinc inquietud i curiositat constant per aprendre o saber-ne més. Amb afany de posar en
pràctica i ampliar els coneixements tècnics, professionals o de gestió, així com transferir
aquells coneixements relacionats amb el treball
Identifico, plantejo i resolc problemes de manera rellevant i divergent. Estableixo relacions
de coneixement diferents, faig noves preguntes i dono respostes originals
Elaboro pressupostos i/o defineixo projectes adequats a les necessitats del client i/o
alumnes
Faig proves de funcionalitat i usabilitat adequades al públic objectiu final
Entrego, defenso i tanco projectes, així com sol·licito, estructuro i reviso continguts i
materials de manera òptima
Tinc cura de mantenir les instal·lacions i/o nivells sanitaris d'aigua, de la millor manera
possible

Totes les competències que es descriuen a continuació han estat adquirides a través de tota la meva
experiència laboral i estudis:
•
Utilitzo aplicacions i/o creo i/o programo i/o dissenyo software/aplicacions/web privatiu i lliure
de manera professional: Ofimàtica, disseny gràfic, vídeo, àudio, xarxes, programació en
diferents llenguatges, entorn web i multimèdia, disseny 2D i 3D, retoc d'imatges, escaneig,
animació 2D i 3D, impressió 2D i 3D, postproducció àudio-visual, xarxes socials, TIC, etc
•
Selecciono els components i eines per a la realització del muntatge i manteniment de
sistemes microinformàtics, descrivint-los i relacionant-los amb la seva funció i aplicació a la
instal·lació
•
Acoblo els components maquinari d'un equip microinformàtic, interpretant guies i
instruccions i aplicant tècniques de muntatge
•
Instal·lo sistemes operatius identificant les fases del procés i relacionant-les amb la
funcionalitat de la instal·lació
•
Comprovo la funcionalitat dels sistemes, suports i perifèrics instal·lats relacionant les
intervencions amb els resultats a aconseguir
•
Realitzo el manteniment de sistemes informàtics, suports i perifèrics, relacionant les
intervencions amb els resultats que cal aconseguir
•
Emmagatzemo equips, perifèrics i consumibles, descrivint les condicions de conservació i
etiquetatge
•
Selecciono els elements que configuren les xarxes per a la transmissió de veu i dades,
descrivint les seves principals característiques i funcionalitats.
•
Munto canalitzacions, suports, armaris en xarxes de transmissió de veu i dades, desplego el
cablatge elaborant i/o identificant els elements en el pla de la instal·lació, traçant i aplicant
diferents tècniques de muntatge
•
Compleixo amb les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental
identificant els riscos associats, les mesures i sistemes per prevenir-los en el muntatge,
manteniment microinformàtics, suports, perifèrics, instal·lacions de hard i instal·lació de
software
•
Creo i utilitzo interactius
•
•
•

Pinto fusta i/o parets així com altres coses de manera adequada i amb gust
He practicat o sóc aficionat a esports com el handbol, futbol, tenis, basquet i la majoria dels
relacionats amb el món del motor
Coneixements de motos i cotxes
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Currículum vítae
Permís de conduir

•
•
•

David Oritz Blasi

B
C1 i C
A1 i A

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Conferències

Ponent/Conferenciant a la I Jornada de software lliure del Baix Empordà, 2005
Invitat a la taula rodona d'empreses del sector de software lliure per analitzar l'estat present i futur
d'aquest, a la Jornada de programari lliure de Ripoll, 2005

Afiliacions

Col·legiat 0182 del Collegi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya des del setembre del 2005 fins
l'actualitat
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