Currículum Vitae de Misa Oliva Dosaiguas
Dades personals

______________

Nom i cognoms:

Misa Oliva Dosaiguas

Data de naixement:

24 d’agost de 1987

Telèfon de contacte:

617 10 50 63

Correu electrònic:

misa.oliva@gmail.com

Formació
Títols oficials
•

Màster de Direcció d’Art en Publicitat a la Facultat de Comunicació Blanquerna de
Barcelona, 2011

•

Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona, 2005-2010

•

Cicle Elemental d’anglès certificat per l’Escola Oficial d’Idiomes, 2005

•

Títol de monitora de lleure, Escola Galligants, 2009

Altres
•

Formació de dos anys a l’Escola Preparatòria Professional de circ Rogelio Rivel, 2013-2015

•

Nivel I de After-effects a l’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) de Girona,
2011

•

Curs d’Esdeveniments i noves tendències organitzat per la Fundació de la Universitat de

Girona, 2010
•

Curs de Nivell III de Photoshop a la Casa de Cultura de Girona, 2008

•

Curs d’Iniciació al circ a l’Escola El Galliner de Girona, 2008-2009

•

Curs de trapezi a l’Escola d’Arts Escèniques del Kursaal de Manresa, 2012-2013

Experiència professional
•

Actualment professora de tècniques aèries per adults i nens i nenes de 4 a 16 anys a l’aula
de formació de l’Associació de Circ LaCrica de Manresa

•

Coordinadora del Casal d’Estiu de LaCrica, juliol 2015

•

Dissenyadora i venedora de complements de roba per Saemisae, 2012-2015

•

Dissenyadora gràfica freelance, 2012-2013

•

Monitora d’esquí de fons a Aransa amb l’empresa Ribals. Classes esporàdiques durant
l’hivern de 2013

•

Monitora de lleure a les colònies Estiu és teu de la Generalitat de Catalunya, juliol 2012

•

Coordinadora d’activitats i monitors del Parc de Nadal de Reus 2011-2012

•

Realització i edició del reportatge del Parc de Nadal de Reus 2011-2012

•

Taquillera a les Piscines Municipals de Reus durant l’estiu de 2011

•

Coordinadora d’activitats i monitors del Parc de Nadal de Reus 2010-2011

•

Cambrera de barra al Càmping Sangulí Salou durant la temporada d’estiu 2010

•

Dissenyadora gràfica a l’empresa de comunicació Marlon Branding Comunicació de Girona
de setembre de 2009 a juny de 2010

•

Monitora de menjador a l’IES Narcís Xifra de Girona durant el curs 2009-2010

•

Realització i edició del reportatge del Parc de Nadal de Reus 2009-2010

•

Cambrera de barra al Càmping Sangulí Salou durant la temporada d’estiu 2009

•

Monitora de menjador a l’IES Narcís Xifra de Girona durant el curs 2008-2009

•

Realització i edició del reportatge del Parc de Nadal de Reus 2008-2009

•

Cambrera al Càmping Sangulí de Salou durant la temporada d’estiu 2008

•

Cambrera a l’Hotel CYE Holiday de Salou durant la temporada d’estiu 2007

•

Monitora del casal d’estiu del Reus Deportiu durant l’estiu de 2006

Idiomes
•

Català: natiu

•

Castellà: natiu

•

Anglès: 3r Escola Oficial d’Idiomes, 2005

•

Francès: nivell regular

Informàtica
•

Coneixement del sistema operatiu Windows, domini del paquet d’Office i navegació per
internet a nivell d’usuari.

•

Coneixement d’edició de vídeo amb Final-cut Express i After-effects

•

Coneixement de disseny i maquetació amb Illustrator i InDesign

•

Coneixement de retoc d’imatges amb Photoshop

Dades complementàries
•

Permís de conduir B.

•

Creadora

del

projecte

Saemisae,

disseny

i

artesania,

2012.

Més

informació:

www.facebook.com/saemisae
•

Direcció, edició i realització del lipdub dels estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de
la Universitat de Girona, 2010

