BEATRIZ ROJO
Instructional Designer | Formadora
EXPERIÈNCIA
CONTACTE
beatriz.rojo.marin@gmail.com
+34 634 53 57 16
www.perpetualbeta.xyz

INSTRUCTIONAL DESIGNER
TransPerfect (Barcelona) | des de 09/2017
Disseny de cursos online per a la formació del personal laboral
Assessorament a empreses sobre la implantació d'e-learning als seus
programes de formació
Anàlisi de cursos online des de la perspectiva pedagògica i
d'usabilitat.
Concepció i impartició de tallers formatius per a empreses sobre
metodologies, models i eines d'e-leaerning
TUTORA ONLINE

PUBLICACIONS
"A Spanish Inverted Classroom:
Students’ Perceptions and
Implications for Teachers",
eLearning Papers
IDIOMES
Alemany, nivell C2
Anglès, nivell C2

Centre berlinés de didàctica universitària | 03/2017 i 03/2018
Disseny, moderació i organització d'un curs online de formació
contínua per al professorat univertari sobre l'aprenentatge
col·laboratiu online
TÈCNICA D'E-LEARNING
Berlin Professional School (Berlin) | 03/2016 - 08/2017
Disseny de programes de màster en format e-learning i blended
learning
Producció de materials digitals educatius i gestió del seu procés
Preparació d'aules virtuals i de cursos online
Assessorament, formació i suport a l'equip acadèmic en
metodologies innovatives i competència digital
COORDINADORA DE NOVES TECNOLOGIES

COMPETÈNCIA DIGITAL
Moodle
Adobe Connect
Adobe After Effects
Joomla
WordPress
Eines d'autor
XARXES SOCIALS
www.linkedin.com/in/brojo
@beatrixrojo

Universitat del Sarre (Alemanya) | 05/2013 - 03/2015
Responsable de la formació didàctico-tècnica d’un equip docent
Disseny i implantació d'un curs basat en el model Inverted Classroom
Assessorament en la creació de materials digitals educatius i en l'ús
de la plataforma Moodle
Redacció de continguts per a la pàgina web
PROFESSORA D'ESPANYOL PER A ESTRANGERS
Diverses universitats i escoles d'adults alemanyes | 02/2011 - 06/2017
Elaboració de materials educatius
Impartició de cursos de diferents nivells
FORMACIÓ
MÀSTER EN NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ
2013 | Universidad Nacional de Educación a Distancia
CERTIFICAT D'APTITUD PEDAGÒGICA
2008 | Institut de Ciències de l'Educació
LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ALEMANYA
2003 | Universitat de Barcelona

