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Catedràtic de secundària de llengua
i literatura catalanes. Té una àmplia
experiència en l'àmbit docent, tant
en la modalitat presencial com en la
virtual. Gestiona un taller de projec-
tes multimèdia des d'on ha produ-
ït diverses aplicacions, espais web,
etc. És consultor de la UOC en assig-
natures del grau d'Humanitats i del
grau Multimèdia i ha fet materials
per a l'assignatura Estudis literaris i
tecnologies digitals, de la qual ha es-
tat consultor.

Lorenza Parisi estudia les interacci-
ons entre les relacions socials i les
tecnologies digitals. En la seva tesi
doctoral, explora l'impacte dels mit-
jans digitals en l'experiència del lloc
i l'espai urbà. Estudia també noves
tendències de participació política
basades en mitjans digitals. El 2011,
va rebre un doctorat en Estudis de
la Comunicació pel Departament
de Comunicació i Investigació Soci-
al de la Universitat La Sapienza de
Roma. Anteriorment, va ser una es-
tudiant convidada en el HIIT (Hel-
sinki Institute for Information Tech-
nology) i en el MIT Media Lab (Bos-
ton, Mass.).

L'encàrrec i la creació d'aquest material docent han estat coordinats
pel professor: Quelic Berga Carreras (2012)
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