
www.joantejedor.cat

CONEIXEMENTS INFORMÀTICS
Domini dels sistemes operatius 
MAC OS X i Windows.

Programari: Photoshop, Indesign, Illustrator, 
Folio Builder, After Effects (bàsic), Font Lab 
(bàsic), Lightroom, Adobe Spark i pack Office.

Control de les xarxes socials: Facebook, 
Instagram, Twitter, Pinterest, Behance... 

FORMACIÓ ACADÈMICA
Batxillerat cientificotècnic, 
IES EL CAIRAT (2011)

Grau Universitari de Disseny Gràfic. 
EINA, Centre Universitari de Disseny 
i Art de Barcelona (UAB) (2015)

Curs de Fotoperiodisme (16 h). 
Centre Cívic Pati Llimona (2017)

Màster en Gestió Cultural (Primer curs)
UOC. Univseristat Oberta de Catalunya.

IDIOMES
CATALÀ (nadiu). 
Nivell alt parlat i escrit. 

CASTELLÀ (nadiu). 
Nivell alt parlat i escrit. 

ANGLÈS.  
Nivell mitjà parlat i escrit. 

ALTRES OCUPACIONS
Comercial en fires i mercats d'artesania.  
[El Rebost del Montserratí] 
Fires i mercats puntuals des del 2014

Animador infantil al Món Llibre: La fira 
del llibre infantil de Barcelona  
[Ajuntament de Barcelona] 
Sant Jordi 2013, 2014, 2015 i 2016

Consergeria i manteniment Centre Cívic 
Sant Bernat d'Olesa de Montserrat 
[Generalitat de Catalunya] 
març de 2013 - març 2014

Classes de reforç educatiu DIBUIX TÈCNIC, 
FÍSICA, QUÍMICA, del nivell de Secundària  
i Batxillerat. Setembre 2011 - maig 2015

Ajudant d'escenografia i manteniment 
del Teatre de La Passió d'Esparreguera.
[La Passió d'Esparreguera] 
setembre 2011- juny 2012

Monitor de lleure casals d'estiu. 
[Escola cooperativa el PUIG]  
Estius del 2009, 2010 i 2011

Experiència en impressió tipogràfica manual, 
tècniques d’impressió tradicional i cistelleria.
Carnet de cotxe (B1). Vehicle propi.

JOAN TEJEDOR

Carrer Sant Jaume, 12
ESPARREGUERA 08292
info@joantejedor.cat
T.600650381

MOTIVACIONS PERSONALS

Dissenyador gràfic de formació, tinc 25 anys i m'agrada col·leccionar rajoles hidràuliques. 
Actualment no podria comprendre la meva vida sense la cultura popular, on el sentit col·lectiu 
i l'activisme social són uns dels pilars de la meva vida. Actualment estic fent camí entre el món 
de la comunicació gràfica, la fotografia i formant-me en el camp de la gestió cultural.
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EXPERIÈNCIA DISSENYADOR GRÀFIC 
Dissenyador gràfic a MÉTODO (Agència de retail, publicitat i màrqueting)
(des del setembre 2017) { metodo.info } Clients: NIKE, FC Barcelona, Uniqlo, Nestlé.

Tècnic en Disseny Gràfic i Comunicació de l'Ajuntament d'Esparreguera (Garantia Juvenil)
(novembre 2016- maig 2017) {Ajuntament d'Esparreguera}

- Gràfica institucional. Suport als departaments d'educació, treball i formació, cultura i festes, 
joventut, igualtat i promoció econòmica, realitzant gràfica d'actes, cartelleria, invitacions; 

Tasques de disseny gràfic júnior, preapració d'arts finals i muntatges de reatil 
i punt de venda directa. Disseny web. 

actualització d'agenda municipal i la cobertura d'actes amb notes de premsa i fotografia.

- Social Media i comunicació municipal. Coordinació amb el cap de comunicació realitzant 
notes de premsa i millores en la difusió de les xarxes socials de la corporació.

- Projecte Educatiu de Ciutat Esparreguera Educa (amb la Diputació de Barcelona).

  

Coordinació amb els agents del projecte, formant part del grup motor, i realitzant totes 

 

les tasques de comunicació (enquesta digital, maquetació de documents oficials, gràfica 

 

dels actes, cartelleria...). Disseny de la campanya per aconseguir el màxim de participació 
ciutadana, visibilització i obertura del projecte inclòs dins del Pla d'Acció Municipal. 

Dissenyador gràfic Freelance a JOANTE Disseny & Fotografia.
(des del 2017) { www.joantejedor.cat }

Dissenyador Gràfic LÚCID CORPORATE DESIGN
(març 2016- Juliol 2016) { lucid.pro }

Pràctiques curriculars a l'estudi vilafranquí de disseny Bildi Grafiks (170 hores)

 

(febrer 2015-maig 2015) { bildi.net }
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© Joan Tejedor Baltasar   Última actualització  28 / X / 2018

EXPERIÈNCIA DISSENY GRÀFIC (FREELANCE)

- Memòria i Justícia. Ajuntament d’Olesa de Montserrat. (2018)
  Campanya gràfica per les jornades de memòria històrica de la vila d’Olesa de Montserrat.

- Premis de Recerca de la Vila d’Esparreguera. Ajuntament d’Esparreguera. (2018)
  Campanya de comunicació, logotip i manual d’identitat dels Premis de Recerca d’Esparreguera.

- XIa Trobada Bastonera del Montserratí. Colla Bastonera del Montserratí. (2018)
  Cartell per l’onzena Trobada Bastonera del Montserratí.

- Logotip La Fede. Federació d’Entitats de Cultura Popular d’Esparreguera. (2018)
  Branding per la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d’Esparreguera.

- Festa de la Primavera. Ajuntament d’Esparreguera. (2018)
  Campanya gràfica per l’Ajuntament d’Esparreguera entorn la Fira de Primavera.

- IIIa Fira Modernista d’Esparreguera. Ajuntament d’Esparreguera. (2018)
  Campanya gràfica per l’Ajuntament d’Esparreguera entorn la Fira Modernista.

- Xa Trobada Bastonera del Montserratí. Colla Bastonera del Montserratí. (2017)
  Cartell per la desena Trobada Bastonera del Montserratí.

- IIa Fira Modernista d’Esparreguera. Ajuntament d’Esparreguera. (2017)
  Campanya gràfica per l’Ajuntament d’Esparreguera entorn la Fira Modernista.

- Vermuteria el Garitu. El Garitu d’Esparreguera. (2017)
  Branding i comunicació de la vermuteria El Garitu.

- Passada Bastonera de Santa Eulàlia. Colla Bastonera del Montserratí. (2017)
  Cartell de la Passada Bastonera de Santa Eulàlia.

- Imatge gràfica de la Colla Bastonera del Montserratí. (2017)
  Rediseny de la imatge gràfica de la Colla Bastonera del Montserratí.

- Imatge gràfica de Brasa Catalana. (2016)
  Branding i comunicació gràfica de Brasa Catalana.

- Community manager a Ratafies de
  l’Avi Guillem. (Des del 09/2018) 
  Xarxes socials, i creació de continguts.

- Community manager a La Fede. 
  (Des del 02/2017) 
  Xarxes socials, i creació de continguts.

- Colla Bastonera del Montserratí. 
  2011-actualitat. 
  President de l'associació des del 2013, 
  he col·laborat realitzant tasques de 
  comunicació, disseny gràfic, creació 
  de coreografies, gestionant espectacles 
  i cercaviles, i gestió de subvencions.

- La FEDE d’Esparreguera. 
  (Des del 02/2017) 
  President de la Federació des del 2017, 
  realitzant tasques de comunicació i 
  gestió de xarxes socials, disseny gràfic 
  variat, i programació d'esdeveniments.

- Comissió Cercavila de Festa Major. 
  (Des del 02/2017) 
  Membre de la comissió de la Cercavila
  de Festa Major d’Esparreguera, portant
  el disseny i contractació de diferents 
  grups culturals.

 

EXPERIÈNCIA EN COMUNICACIÓ

EXPERIÈNCIA GESTIÓ CULTURAL
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