
 
 
 

DADES D’INTERÈS ESCOLA D’ESTIU BLANQUERNA 2017 
 
 
DURADA DE LES ACTIVITATS I HORARIS: 
 
L’Escola d’Estiu Blanquerna 2017 tindrà lloc del 3 al 7 de juliol, en les franges següents: 
 

A- De 8.30 h a 11.30 h – 15 hores 
B- De 12 h a 15 h – 15 hores 
C- De 8.30 h a 15 h – 30 hores  

 
De les 11.30 h a les 12 h hi haurà activitats d’animació, estands amb material didàctic i un 
esmorzar a mitja setmana. 
 
 
MODALITATS D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 
 
Inscripció presencial: a l’edifici del c. Císter 34, a partir de dilluns 22 de maig i fins al 23 de 
juny, en l’horari de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h. 
 
Caldrà lliurar la butlleta d’inscripció amb totes les dades degudament complimentades i 
efectuar el pagament (en efectiu, xec o targeta de crèdit). 
 
Inscripció virtual: accedint a la pàgina web http://www.blanquerna.edu hi haurà la 
possibilitat igualment, a partir de dilluns 22 de maig, de fer la inscripció i el pagament on-line 
(amb targeta de crèdit). Clica a l'àrea (educació infantil, educació primària...) per iniciar la 
inscripció. Convé imprimir-se tant el resguard d'inscripció com el comprovant de pagament. 
 
 
PREUS D’INSCRIPCIÓ 
 
El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 h de formació. Per tant, en cas de 
matricular-se a més d’un curs, es pagarà una sola matrícula. 
 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
 
La seu principal de l’Escola d’Estiu Blanquerna serà a la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna (c. Císter 34, de Barcelona). També s’impartiran cursos a 
l’edifici La Tamarita de la Fundació Blanquerna (Pg. Sant Gervasi, 47). 
 
 



INFORMACIÓ 
 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
Secretaria Formació Continuada 
C. Císter, 34 
08022 Barcelona 
Tel. 93 253 32 12 
A/e. fpceefctp@blanquerna.edu 
 
 
OBSERVACIONS 
 
Els cursos estan reconeguts dintre del Pla de Formació Permanent del Departament 
d’Ensenyament. Per obtenir el certificat cal assistir al 80% del curs. 
Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de 
l’organització.  
En cas d’estar inscrit a més d’un curs, i que se n’anul·li un, però en quedi/n d’altres per 
realitzar, tampoc no es retornarà l’import de la inscripció. 
Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 15 persones. 
No serà possible fer un canvi de curs durant la celebració de l’Escola d’Estiu sota cap 
concepte. 
Els estudiants de la FPCEE Blanquerna podran demanar el reconeixement de crèdits. 
Demaneu informació a la secretaria de l’Escola d’Estiu. 
 


