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NO ÉS EL QUE 
ESTUDIARÉ,
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QUE SERÉ.

El món professional comença aquí. Ja no es tracta del que estudiaràs, 
ni tan sols d’allò a què et podràs dedicar, sinó del que arribaràs a ser. 
Entrar a formar part d’una professió. Arribar-hi per aportar-hi i enri-
quir-la amb els teus punts de vista, amb la teva dedicació, amb la teva 
passió. Afrontant, amb una actitud nova, els reptes del nostre temps, 
creixent, evolucionant. 
Perquè una professió és molt més que una feina.

Et donem la benvinguda als màsters i postgraus de Blanquerna. 
La teva entrada al món professional.

Secretaria de Recerca i Postgrau: 

Tel 93 253 31 08

a/e: infopostgrausfcri@blanquerna.edu

Plaça Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona. 
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https://wwwfacebook.com/FCRIBlanquerna

https://twittter.com/BlanquernaFCRI

http://instagram.com/blanquernafcri

Accessos:

Metro: Catalunya, Universitat

FGC: Catalunya

Autobusos: 24, D50, 55, 91, 120, H12, H16, V13



El Programa de Doctorat pretén desenvolupar les habilitats 
i competències necessàries per a formar investigadors d’alt 
nivell que puguin dur a terme una sòlida i competent inves-
tigació en el món de la comunicació.

Per obtenir el doctorat, l’investigador en formació haurà 
d’elaborar un treball original d’investigació en una de les 
línies prioritàries dels grups de recerca de la Facultat.

Consulteu el web:
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/masters-i-estu-
dis-de-postgrau/doctorats

Doctorat en Comunicació Màsters i diplomes d’especialització universitària
Els alumni de Blanquerna-URL tenen un 15% de descompte en el preu de la matricula dels Títols propis.

Màsters Universitaris
Els alumni de Blanquerna-URL tenen un 7% de descompte en el preu de la matricula dels Màsters Universitaris.

Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió 
i Realització

Direcció acadèmica: Dr. Fernando de Felipe
Coordinació: Dr. Iván Gómez (ivangg@blanquerna.edu)

L’objectiu d’aquest Màster és la preparació de professionals 
mitjançant la formació tècnica i pràctica i el desenvolupament 
de la capacitat investigadora en l’àmbit del guió, la gestió de 
continguts, la producció executiva i la realització de productes 
audiovisuals, a fi que l’alumne conegui a fons l’exercici profes-
sional, des de la concepció de l’obra fins a la seva comercialit-
zació i distribució.

Periodisme Avançat. Reporterisme. 
Blanquerna-Grup Godó

Direcció acadèmica: Dr. Miquel Peralta
Coordinació: Dra. Elena Yeste (elenayp@blanquerna.edu)

L’objectiu del Màster és formar professionals altament qualifi-
cats en el gènere periodístic més complet i complex: el repor-
tatge. Professionals en actiu, de llarga trajectòria i reconegut 
prestigi, s’encarreguen de donar una orientació molt pràctica a 
les sessions que s’imparteixen en grups reduïts. 

Estratègia i Creativitat Publicitàries

Direcció acadèmica: Dr. Josep Rom
Coordinació: Dr. Marc Polo (marcospl@blanquerna.edu)

El principal objectiu d’aquest Màster és la formació d’estrategs 
i creatius en la comunicació publicitària a través del desenvo-
lupament de la capacitat investigadora i la formació tècnica i 
professional. El Màster se centra en l’anàlisi i el desenvolupa-
ment de les claus del pensament estratègic i creatiu.

Comunicació Política i Social

Direcció acadèmica: Dr. Albert Sàez, Dr. Alfons Medina 
i Antoni Gutiérrez-Rubí
Coordinació: Dra. Elena Yeste (elenayp@blanquerna.edu)

Aquest Màster permet als alumnes adquirir les competències 
que s’exigeixen als professionals de la comunicació política 
i social, tot integrant els coneixements i les habilitats propis 
d’aquest àmbit. El Màster combina l’estudi de continguts 
teòrics i humanístics propis de la comunicació política i social 
amb l’experiència pràctica.

Producció i Comunicació Cultural

Direcció acadèmica: Dr. Lluís Anyó
Coordinació: Marc Roig (marcrb@blanquerna.edu)

La principal especificitat d’aquest Màster és que, en una ma-
teixa proposta, conjuga les capacitats i habilitats per a la gestió 
de projectes culturals amb el coneixement i l’anàlisi de la 
pràctica i del consum cultural en el context global de la cultura 
i la comunicació.

Direcció d’Art en Publicitat

Direcció acadèmica: Dr. Josep Rom
Coordinació: Josep Maria Picola 
(josepmariapm@blanquerna.edu)

“Els directors d’art en publicitat són dissenyadors gràfics, però 
no tots els dissenyadors gràfics són directors d’art.” El Màster 
ofereix l’aprenentatge dels aspectes tècnics de la disciplina 
amb l’aprofundiment en les particularitats retòriques del dis-
curs visual i els mètodes de creació visual.

Advanced Studies in International Affairs

Direcció acadèmica: Dr. Miguel Angel Medina
Coordinació: Onno Seroo, Federico Guerrero 
(federicogc@blanquerna.edu)

Aquest Màster ofereix una aproximació global i transdiscipli-
nària als principals actors de les relacions internacionals del 
nostre temps i els grans reptes que hauran d’afrontar. Ho fa 
sobre tres eixos acadèmics que conformen el programa: el 
politològic, l’econòmic i el jurídic, aplicats a diverses realitats 
geopolítiques i temàtiques, com ara la seguretat, la cooperació 
i el desenvolupament, entre altres.

Màster en Comunicació Corporativa Integral

Direcció: Dr. Marçal Sintes
Coordinació: Dr. Francesc Viadel
(francescjesusvg@blanquerna.edu)
(master_corporativa@blanquerna.edu)

Màster en Comunicació de Moda

Direcció: Dra. Marta Marín
Coordinació: Silvia Sáez
(silviass3@blanquerna.edu)

Màster en Comunicació Esportiva

Direcció: Ramon Besa
Coordinació: Jordi Colomé 
(jordicb3@blanquerna.edu)

Màster en Estratègia i Direcció de Relacions 
Públiques

Direcció i coordinació: Dr. Joan Cuenca
(joancf@blanquerna.edu)

Màster en Periodisme Internacional

Direcció: Dr. Pere Franch
Coordinació: Alba Sabaté
(albasg@blanquerna.edu)

Màster en Producció Executiva 
Audiovisual. Blanquerna-PROA

Direcció i coordinació: Dr. Francesc Vilallonga
(pacvm@blanquerna.edu)

Màster en Programes de Televisió 
d’Entretenimient Blanquerna-Gestmusic  

Direcció: Carme Basté i Tinet Rubira
Coordinació: Maria Dalmases
(training@gestmusic.es)

Màster en Direcció de Relacions Institucionals, 
Esdeveniments i Protocol- Events Management  

Direcció: Eduard Triay
(eduardtm@blanquerna.edu)

Màster en Transformació digital del màrqueting 
i la comunicació. Blanquerna – Havas Media Group

Direcció i coordinació: Dr. Antonio Solanilla Pascau
(antonisp@blanquerna.edu)

Màster en Periodisme de Dades i Fact-Checking 

Direcció: Dr. Marçal Sintes 
Coordinació: Karma Peiró i Eli Vivas
(elisavs@blanquerna.edu)

Master’s degree in Global Communication, 
Leadership and Corporate Diplomacy

Direcció i coordinació: Dr. Enric Ordeix
(enricor@blanquerna.edu)

Master’s degree in Peace, Conflict 
and Security Studies. Blanquerna - Institute 
for Economics & Peace (IEP)

Direcció: Onno Seroo
Coordinació: Dr. Jordi Calvo
(jorgecr@blanquerna.edu)

Diploma d’Especialització Universitària en 
Comunicació i Màrqueting d’Acció Social  

Direcció: Llum Delàs i Dra. Judith Mata
(juditmm1@blanquerna.edu)

Diploma d’Especialització Universitària 
en Comunicació i Religió a l’Era Digital  

Direcció: Dra. Míriam Díez
Coordinació: Dr. Jordi Sánchez 
(jordist@blanquerna.edu)

Diploma d’Especialització Universitària 
en Guió i Realització de programes 
d’humor per a Ràdio i Televisió

Direcció i coordinació: Manel Lucas 
i Dr. Francesc Vilallonga
(pacvm@blanquerna.edu)

Diploma d’Especialització Universitària 
en Comunicació i Política als Estats
Units d’Amèrica

Direcció i coordinació: Elena Yeste 
(elenayp@blanquerna.edu)

Dissenyats amb un doble 
itinerari: el professional 
i l’investigador

Aborden temes 
d’actualitat teòrica, 
tècnica i pràctica


