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Llicenciat en Periodisme per la UAB
i diplomat en Ciències Empresari-
als per la UOC. Ha treballat en mit-
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de Comunicació del gabinet del
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l'any 2010 és gestor de comunicació
corporativa de SEAT. Es va incorpo-
rar a la UOC el febrer del 2011 com
a col·laborador docent del grau de
Comunicació.

Llicenciat en Ciències de la Infor-
mació per la UAB, màster en Co-
municació científica i diplomat en
Comunicació Empresarial per la
UPF, i PDD per l'IESE-UNAV. Ha es-
tat responsable de comunicació
de l'Institut Europeu del Mediterra-
ni, i de comunicació científica de
la Fundació La Caixa. Durant més
de deu anys i fins al 2011, ha es-
tat director de comunicació corpo-
rativa del grup Hospital Clínic de
Barcelona. En l’actualitat és direc-
tor de Comunicació Corporativa
i Mecenatge de la UVIC. Des del
2012 és col·laborador docent de
l'assignatura Sistemes i processos de
les relacions públiques a la UOC.

Llicenciada en Comunicació Audi-
ovisual (UAB) i màster en Comuni-
cació empresarial, especialitzat de
Tecnologies digitals (UPF). Ha tre-
ballat durant més de deu anys com
a directora de comptes i responsa-
ble d'organització d'esdeveniments
en consultories de comunicació i
relacions públiques (Llorente i Cu-
enca, Hill i Knowlton), i també en
els departaments de comunica-
ció de diferents entitats (Col·legi
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers de l'Edificació de Barcelo-
na; Grup DiR). Des del 2010 és pro-
fessora de Publicitat i Relacions Pú-
bliques als Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació de
la UOC.

Elvira Garcia Gloria Jiménez

Llicenciada en Publicitat i Relaci-
ons Públiques per l'Escola Superior
de Relacions Públiques de la UB i
màster en Web: comunicació, màr-
queting i negoci per la UAB. Inicia
la seva trajectòria professional en
agències de comunicació multina-
cionals (Bassat Ogilvy Consejeros
de Comunicación, J. W. Thomp-
son, i Hill i Knowlton) i més tard
continua en departaments de co-
municació d'empreses fins a la cre-
ació, el 2010, de la seva pròpia
agència de comunicació. Des del
2007 és col·laboradora docent de
l'assignatura Sistemes i processos de
les relacions públiques dels Estudis
de Publicitat i Relacions Públiques
de la UOC.

Doctora per la US, és professora
de l'aquesta universitat i consulto-
ra als Estudis de Publicitat i Relaci-
ons Públiques de la UOC. Llicencia-
da en Periodisme, llicenciada en Pu-
blicitat i Relacions Públiques i màs-
ter en Disseny publicitari i en Crea-
ció d'empreses. Després del seu pas
per l'activitat professional en mit-
jans de comunicació i agències de
publicitat, és autora d'articles cien-
tífics i divulgatius, llibres i capítols,
i a més ha participat en congressos
universitaris i professionals. Des del
2006 és col·laboradora docent de
l'assignatura Sistemes i processos de
les relacions públiques de la UOC.
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1. Com elaborar un brífing?

2. Com elaborar unes credencials?
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