
Sóc dissenyadora gràfica per la Colegiatura 
Colombiana de Diseño, amb un postgrau en 
disseny editorial i il·lustradora. Des de ben 

petita m’ha encantat fer activitats relacionades 
amb la creativitat, el disseny, l’art... M’estimo 
la meva professió i això es veu reflectit en el 
meu treball. Em defineixo com una persona 

detallista, responsable i sociable.

Postgrau en Disseny Editorial. 
Direcció d’Art en Publicacions Periòdiques. 

Bau Escola Superior de Disseny, de la 
Universitat de Vic, a Barcelona. 

D raiseñado

aGráfic
Stephanie Herbiet

Estudis

Cicle Formatiu Superior. Disseny gràfic. 
Universitat Colegiatura Colombiana de Diseño. 

Batxillerat. Especialitat: Arts.
Col·legi Isolda Echavarría.

UX&UI Mobile Design: usabilitat i experiència 
d’usuari, amb dispositius mòbils. 

Cibernàrium Barcelona. 

Indesign: Eines avançades i creació de 
continguts. Cibernàrium Barcelona.

Disseny de llibres i publicacions interactives per 
suports mòbils. Cibernàrium Barcelona.

Workshop Il·lustració, Aula d’Especialització. 
Bau Escola Superior de Disseny a Barcelona.

Retoc digital i escaneig d’imatges 
amb Adobe Photoshop i Illustator. 

Departament de Treball Social Europeu. 

Gestió de color en preimpressió  
Escola Algueró a Barcelona. 

Taller d’il·lustració. 
El Teatro Leve, Medellín Colombia.



Disseny i muntatge de llibres i catàlegs, 
impresos i digitals. 

Disseny d’imatge corporativa. 

Disseny gràfic de producte i Il·lustració. 

Autònoma
www.cromamedia.com

Disseny editorial, il·lustració i disseny web.
Data: 01/2014 - Lloc de treball actual. 

Empresa: Stephanie Herbiet Illustration. 
Barcelona. 

Il·lustració editorial de persones, objectes, 
animals, llocs, música, transports. 

Data: 03/2013 - 10/2013. 

Empresa: BCNBase. 
Barcelona. 

Disseny, maquetació i il·lustració 
de productes gràfics editorials per a Ipad.

Data: 06/2012 - 02/2013

Altres coneixements Experiència laboral

Idiomes

Espanyol
 

Català 

Francès



Experiència laboral

Empresa: Tecfa. Barcelona. 
Disseny gràfic de peces editorials.

Data: 03/2011 - 10/ 2011

Empresa: Sic Idea y Creación Editorial.
Barcelona. 

Disseny i maquetació de productes editorials.
Disseny de cobertes de llibres com: Pinocho, 

Mujercitas, Robin Hood, Hatha Yoga, La Ley de 
la Atracción, d’altres.

Data: 01/2010 - 01/ 2011

Empresa: Novaventa.
Medellín, Colombia. Venda directa per catàleg.

Vaig crear un concepte gràfic per a cada 
campanya. També vaig realitzar la maquetació 

d’un periòdic de promocions cada trimestre 
i el disseny d’una revista cada mes. Vaig fer 
dissenys d’invitacions per a esdeveniments, 

cartells i altres peces gràfiques. Vaig aprendre 
a treballar en equip i a complir terminis de 
lliurament. Vaig assistir a les reunions de 

lliuraments de productes i conceptes de cada 
campanya. També vaig participar activament en 

la producció fotogràfica dels productes.
Data: 12/2004 - 10/2008. 

Empresa: Tam-Tam. Brussel·les, Bèlgica. 
Arts gràfiques. Com a becària vaig rebre un 

gran coneixement del medi imprès dissenyant 
díptics, anuncis publicitaris, calendaris i 
implementant la imatge corporativa de 

l’empresa a la papereria.
Data: 06/2004 - 11/2004. 



Stephanie Herbiet Rave
Telèfon 93 424 63 59
Mòbil 645 208 573

herbietrave@yahoo.com
www.stephanieherbietrave.com


