Formació
Grau en Diseny Gràfic a BAU Escola de Disseny (UVic).

Actualment, cursant Postgrau Web 2.0; Comunitats, xarxes socials i

Experiència Laboral en el camp del disseny
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www.xavicamps.com
Germans Lumière 6
08380 Malgrat de Mar,
BARCELONA
Data de naixement
12-12-1979

2010-2011 Director d’Art a Eleven Comunicació by Marc Juli
Pineda de Mar / BARCELONA
Responsable de disseny UX i arquitectura web en la fase de conceptualització i disseny. Consultor i cap
de departament de l’àrea de disseny. Estudi multidisciplinar amb especialitat web i posicionament.
Campanyes de Social media, SEO i SEM i email marketing. www.elevenwebs.com / www.marcjuli.com
2009-2010 Dissenyador a Pixel Comunicació (2010)
Premià de Mar / BARCELONA
Responsable de l’àrea de disseny de projecte. Especialitzat en els camps de la identitat, gràfica publicitària,
packaging o web. www.pixelcomunicacio.com
2008-2009 Owner Xavi Camps Comunicació Gràfica
Malgrat de Mar / BARCELONA
Realitzant projectes freelance per a: Caixa Manlleu, Nestlé Waters, Hallmark, Trefinos, Next Door Publishers,
Diari Ara, etc... Consultoria gràfica i projectes de gràfica coordinada, naming, identitat, publicitat i
il·lustració. www.xavicamps.com
2008 Dissenyador a l’estudi Pati Nuñez i Associats (Premi Nacional de Disseny 2007)
BARCELONA
Dissenyador encarregat de projectes diversos de marca i packaging per a clients com Fuensanta, Saula o
Cacao Sampaka. Estudi especialitzat en identitat i packaging. www.patinunez.com
2008 Dissenyador a l’estudi EXIT
BARCELONA
Project Manager per a clients com Ajuntament de Sant Cugat, “la Caixa”, Pom d’Or, Enric Rovira, etc...
Com a projectes destacats, la web de la candidatura de Sant Cugat per a albergar l’European Institute of
Innovation and Technology i el catàleg anual de Pom d’Or de mobiliari. www.exitdesign.com
2005-2007 Art Director a la publicació Wendy & Rita de l’editorial Next Door Publishers
BARCELONA
Concepte, creativitat i disseny de la publicació i gràfica promocional pròpia. Responsable del tancament
d’arts finals i supervisor de la pre-impressió. Coordinació entre els proveïdors de continguts gràfics de la
publicació. Especialització en el món del disseny editorial off line.
2005 Dissenyador en pràctiques a l’estudi Albert Folch Studio durant el mes d’Agost
Dissenyador en pràctiques a l’estudi Alber Folch realizant tasques de maquetació.
www.folchstudio.com

BARCELONA

2005 Dissenyador assistant a l’estudi DG Estudio durant els mesos de Juny / Juliol.		
BARCELONA
Dissenyador en pràctiques a l’estudi David Guerra, professor de Projectes a BAU Escola de Disseny.
Assistència en projectes d’identitat corporativa, gràfica aplicada i disseny editorial.
2003-2005 Owner de l’estudi AFONIKÇ!

BARCELONA

Primera experiència laboral en el camp del disseny, alternat amb l’últim curs a BAU. Primeres experiències
professionals en disseny d’identitat, gràfica publicitària, editorial i disseny web. Reunións de briefing amb
el client i supervisió de producció.

T_659 186 525
xavi@xavicamps.com
www.xavicamps.com
Germans Lumière 6
08380 Malgrat de Mar,
BARCELONA
Data de naixement
12-12-1979

Software
Gràfic / InDesign, Illustrator, Photoshop, Freehand, Quark
Multimèdia / Flash
Video / After Effects, Premiere

Informació Adicional
Participació en concursos com ara:
Cowparade 2005 / Tenint com a client a Nestlé Waters (Viladrau i Perrier).
Nissan Micra 2004 / Saló de l’Automòbil.
Premis Signes 2004 / Projecte BCN Conflict Signposting.
Biblioteca Martí Rosselló Projecte seleccionat per l’editorial Index Books
per a Basic Signs.

Experiència Laboral prèvia al disseny
Experiència previa al disseny en hosteleria i turisme durant 9 anys.
1994-1998 Serhs
Pineda de Mar / BARCELONA
4 anys com a responsable de l’arxiu al departament de reserves a Serhs, lider del sector turístic de
Catalunya.
2000-2005
BARCELONA
5 anys d’experiència al món de l’hosteleria treballant en restaurants com Pizzeria Nolo (2000-2002), La
Venta (2002), La Verònica (2003) o Gente de Pasta (2004-2005).
Per a qualsevol dubte o referència, es poden posar en contacte a
xavi@xavicamps.com
O bé per a més informació, visiti la web www.xavicamps.com

