
 

 

 

HELENA BATLLE 
PERFIL 
El meu objectiu és combinar 
docència i activitat professional per 
ajudar a créixer empreses, 
organitzacions i persones. 
 
• CEO d’HELENA BATLLE 

COMUNICACIÓ 
 

• Cap de projectes 
 

• Formadora de màqueting digital, 
eines TIC, Microsoft, Adobe  
i ACTIC (tots els nivells). 
 

• Pèrit judicial en les especialitats 
d’informàtica i audiovisuals. 
 

• Xerrades i conferències 
 

WEB I XARXES 
WEB: 
formacion.helenabatlle.com 
 
LINKEDIN: 
linkedin.com/in/helenabatlle/ 
 
TWITTER: 
@helenabatlle 
 
INSTAGRAM: 
@helenapixel 
 

ACTIVITATS E INTERESOS 
• Membre de Photografic Social 

Vision. 
 
• Membre de BNI. 
 
• Col·laboro amb AECC Catalunya 

com a voluntària.  

 
EXPERIENCIA LABORAL 
FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L'ESTUDI PACO PUERTO 
2018-Actualitat 
Docent i creadora de continguts formatius 

• Formadora presencial i online de cursos com Google Analitycs, 
SEO, xarxes socials i ciberseguretat. 

 
SURGE FORMACIÓN 
2017-Actualitat 
Docent 

• Cursos a mida “on job” per empreses com Grimaldi lines 
• Mòduls formatius de l’àmbit del màrqueting 
•  

 
NASCOR 
2017-Actualitat 
Docent 

• 4 edicions del Bussines Lab Vilafranca com a formadora de 
màrqueting. 

• Formadora en l’àmbit de màrqueting i eines Microsoft en mòduls 
formatius i en formacions bonificades per empreses. 
 

CILANTRO IT 
Formadora, creadora de continguts i tècnic de màrqueting 
2012-Actualitat 
Formadora especialista en la suite d'Adobe, Microsoft i Google a més 
d'altres eines de gestió de projectes digitals.  
Classes per a empresa i organitzacions com Inditex, Mango, 
Ajuntament de Barcelona i altres. 
 
PERIT JUDICIAL 
2012 - Actualitat 

• Dins de la borsa de pèrits de justicia de catalunya 
• Membre d’AIF 
• Especialitat en ingenieria social, audiovisuals, xarxes socials  

i comunicació.  
 
HELENA BATLLE COMUNICACIÓ 
2012 - Actualitat 
CEO i Fundadora 

• Projectes web i de comunicació 
• Xarxes socials 
• Suport a emprenedors 
• Fotografía i video 
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