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Doctora en Ciències de la Informa-
ció per la Universitat Autònoma
de Barcelona (2001). Treballa com
a professora pròpia de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya des de
2007, coordinant assignatures de
l’àmbit de les teories i dels mètodes
de recerca en comunicació. Ante-
riorment, ha exercit docència a la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na (1995-2003) i a la Universitat de
Vic (2006). Ha estat investigadora
visitant a la Universitat de Copen-
haguen (1999) i a la Universitat de
Durham (2003-2005). S’interessa
per l’estudi de la comunicació com
a motor de transformació social,
els estudis de recepció i els estudis
de gènere. Els últims projectes fi-
nançats en els quals ha participat
o participa: Cultura, ocio y tecnolo-
gías digitales: interpretación de la in-
terdependencia de sus prácticas so-
ciales (CSO2011-29503-C02-01);
Youth Participation in Democratic Li-
fe (EACEA 2010/03); Sociedad de
la información en igualdad y para la
igualdad. Desajuste entre participa-
ción y posición de las mujeres en la
investigación y el empleo TIC (PAV
010000-2007-106)

Professora als Estudis de Ciències de
la Informació i la Comunicació de la
Universitat Oberta de Catalunya des
de 2005 i adjunta al Vicerectorat de
Recerca i Innovació d’aquesta ma-
teixa universitat des de 2011. An-
teriorment, ha estat professora as-
sociada a la Universitat Autònoma
de Barcelona (2004-2008). Llicen-
ciada en Periodisme a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (1998),
en Documentació per la Universitat
Oberta de Catalunya (2003) i Mas-
ter Information and Knowledge So-
ciety de l'IN3-UOC (2005). Doctora-
da amb menció europea per la Uni-
versitat de Barcelona (2010) amb
la tesi Towards a personalised virtu-
al library: Indications from navigatio-
nal and personal information behavi-
our of e-learning students. Ha estat
investigadora visitant a la Universi-
tat de Sheffield (Regne Unit, 2009).
Actualment, la seva recerca se cen-
tra en tres àmbits: la gestió personal
de la informació i les competències
informacionals en diferents contex-
tos (formació, treball i vida quotidi-
ana), el consum i ús dels llibres elec-
trònics (CSO2011-29503-C02-01),
i els recursos educatius en obert i
l'accés obert a la producció científi-
ca (ECO2011-29558-C02-01).

Doctor en Comunicació Audiovisu-
al i Publicitat per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (2009). La se-
va tesi, titulada La cobertura televisi-
va de la crisis del Prestige: agendas,
encuadres y discursos en los noticia-
rios españoles, va rebre el premi a
la Millor Tesi Doctoral de Periodis-
me atorgat pel Congrés dels Dipu-
tats el 2011. Llicenciat en Sociolo-
gia (2006) per la Universitat Autò-
noma de Barcelona i en Periodisme
per la Universitat de Santiago de
Compostel·la (2002), treballa com
a professor titular a la Universitat de
Valladolid (Campus de Segòvia), on
ocupa el càrrec de Secretari de la
Facultat de Ciències Socials, Jurídi-
ques i de la Comunicació i imparteix
matèries com Opinió pública o Mè-
todes i tècniques de recerca social. És
també membre del Comitè Executiu
de l’Associació Europea de Recerca i
Educació en Comunicació (ECREA).
Des de 2008 és col·laborador do-
cent de la Universitat Oberta de Ca-
talunya. Les seves línies de recerca
se centren en la comunicació me-
diambiental, els estudis dels missat-
ges, les audiències i els efectes soci-
als dels mitjans i els mètodes de re-
cerca en comunicació. Ha fet esta-
des a Leicester (2008), Westminster
(2010) i Braga (2012).
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