
Curs 2017-2018

Activitats adreçades a centres 
de Batxillerat i de Cicles 
Formatius de Grau Superior

VIU L’EXPERIÈNCIA
UNIVERSITÀRIA



Blanquerna-URL ofereix als centres

Com viure l’experiència universitària?

SESSIONS INFORMATIVES ALS CENTRES

SESSIÓ D’ORIENTACIÓ “EL PRIMER ANY A LA UNIVERSITAT”

VISITA A LES INSTAL·LACIONS

TALLERS BLANQUERNA - ESCOLA

TALLERS “VIU L’ESTIU”

Xerrades informatives sobre la metodologia i els graus que s’imparteixen a les 
facultats de Blanquerna-URL. Durada recomanada: 1:00h. 
(Consulteu al dors l’oferta de graus universitaris)

A partir dels reptes i les expectatives del primer curs d’un grau universitari, la sessió 
explica, des del punt de vista de la universitat,  quins són els factors i les pautes a 
tenir en compte a l’hora d’escollir els futurs estudis. Un bon complement per a les 
tutories i activitats d’orientació universitària. Durada recomanada: 1:00-1:30h.

Visites guiades per les instal·lacions de les diferents facultats perquè els estudiants 
coneguin de prop el dia a dia del món universitari. Durant la visita s’informa dels 
graus que s’hi estudien.  Durada recomanada de la visita: 1:30h-2:00h. 
(Consulteu al dors la ubicació de les tres facultats)

Els Tallers tenen l’objectiu de ser el primer contacte dels estudiants amb el vessant 
pràctic del Grau que volen estudiar. Mitjançant aquesta activitat poden conèixer com 
els professionals realitzen l’exercici de la seva feina. 
(Consulteu a l’interior l’oferta i els horaris dels tallers)

Amb l’objectiu d’ajudar l’estudiant a decidir el seu futur acadèmic, aquests tallers són 
un espai ideal per conèixer els diferents àmbits d’una professió i les activitats que 
duen a terme els professionals. Es realitzen en període de vacances, en concret els 
dies 26, 27 i 28 de juny de 2018, i s’adrecen a estudiants de 4t d’ESO, 1r de 
Batxillerat, o 1r curs de cicle formatiu de grau superior.

PREMIS BLANQUERNA IMPULSA
Destinats a estudiants de 4t d’ESO, Batxillerat, o cicles formatius. Per a més informa-
ció, consulteu a www.premisblanquernaimpulsa.com, a partir d’octubre de 2017.

Contacte: 
Cristina Feixas (cristinafs@blanquerna.edu) | Servei d’orientació universitària Blanquerna. | Tel. 932533058
www.blanquerna.edu/ca/futurs-estudiants/blanquerna-a-les-escoles



FACULTAT DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS BLANQUERNA
Pça. Joan Coromines, s/n, 08001 Barcelona. Tel. 93 253 31 08 

Relacions Internacionals | Periodisme | Comunicació Corporativa | 
Comunicació Audiovisual | Publicitat | Relacions Públiques | Màrqueting

El món de la ràdio
De l’esdeveniment a la 
notícia en antena.

23 de gener de 2018, de 10 a 14h
25 de gener de 2018, de 10 a 14h

Redacció i plató 
Aprèn a redactar una notícia 
i a utilitzar un plató de televisió.

23 de gener de 2018,  de 10 a 14h
25 de gener de 2018, de 10 a 14h

L'últim en publicitat... 
L'últim? 
La publicitat de sempre i les 
tendències actuals. 

23 de gener de 2018,  de 10 a 14h
25 de gener de 2018, de 10 a 14h

Les relacions públiques i 
l'autenticitat corporativa
Com es creen les relacions de valor 
i la reputació d'una marca? 

23 de gener de 2018,  de 10 a 14h
25 de gener de 2018, de 10 a 14h

El màrqueting
Com fer-ho girar tot al voltant 
del consumidor.  

23 de gener de 2018,  de 10 a 14h
25 de gener de 2018, de 10 a 14h

Taller de creativitat 
publicitària 
Descobreix el procés creatiu que
hi ha al darrere dels anuncis.

23 de gener de 2018,  de 10 a 14h
25 de gener de 2018, de 10 a 14h

Taller multicàmera al plató 
Com es crea un guió? Com funciona un 
plató de televisió? Endinsa't al món de la 
comunicació audiovisual! 

23 de gener de 2018,  de 10 a 14h
25 de gener de 2018, de 10 a 14h

Discover the world of 
International Relations
Una introducció al món de les 
relacions internacionals.

23 de gener de 2018,  de 10 a 14h
25 de gener de 2018, de 10 a 14h

ÀMBITS DELS 
TALLERS: 



Esportistes en potència
En el laboratori de CAFE, amb l’ús d’instru-
ments específics, podràs mesurar la teva 
força, la teva velocitat i la teva potència, 
necessàries per a la pràctica esportiva.

24 de gener de 2018, de 10 a 12 h

Parlar per convèncer: taller 
d’habilitats comunicatives
Conèixer i aprendre les eines per saber 
convèncer els altres a través de la paraula.

24 de gener de 2018, de 10 a 12 h

Gestió de l'ansietat als 
exàmens
Tècniques i estratègies per saber gestionar 
l’ansietat davant els exàmens per tal de 
millorar el teu rendiment acadèmic. Coneix 
el teu nivell d’ansietat i comparteix les teves 
estratègies. 

24 de gener de 2018, de 10 a 12 h

Ensenyar i aprendre amb 
dispositius mòbils d’una 
manera lúdica
Els dispositius mòbils són a l’ordre del dia. 
Aprofita’ls per a un millor aprenentatge a 
l’aula. Quines aplicacions educatives 
existeixen? Quines apps et permeten partici-
par de forma interactiva a l’aula?

24 de gener de 2018, de 10 a 12 h

Visc@ la música
La música es vincula estretament a la vida a 
través del ritme i la producció de sons. Et 
proposem un viatge a través de la cançó i el 
moviment.

24 de gener de 2018, de 10 a 12 h

Contes i poesia a l’escola
Taller de lectura expressiva de textos literaris 
per a infants. Propostes didàctiques per fer 
viure la literatura a l’aula. 

24 de gener de 2018, de 10 a 12 h

FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT BLANQUERNA
C. Císter 34, 08022 Barcelona. Tel. 93 253 30 00 

Psicologia | Educació | Esport | LogopèdiaÀMBITS DELS 
TALLERS: 



Els medicaments per dins
Coneixeràs l’argot dels experts, quina és la 
informació que apareix en l’embalatge dels 
medicaments, i podràs fer una fórmula 
farmacèutica simulada.

22 de gener de 2018, d’ 11 a 13h
23 de gener de 2018, de 15.30 a 17.30h

Fisioteràpia Aplicada: 
“Cuida la teva esquena”
La columna vertebral és una part del cos que 
més trastorns presenta. Coneix com prevenir 
els mals d’esquena. 

23 de gener de 2018, de 10 a 12h i de 
15.30 a 17.30h

Biomecànica- Laboratori 
d’Anàlisi del Moviment 
“Aprèn a utilitzar els 
músculs correctament per  
prevenir lesions: anàlisi mus-
cular del gest”
La tecnologia i la biomecànica faciliten als 
fisioterapeutes l’avaluació i el diagnòstic 
dels moviments humans, per procedir a la 
prevenció o tractament de les alteracions 
detectades. 

23 de gener de 2018, de 10 a 12h i de 
15.30 a 17.30h

Aprèn la reanimació 
cardiopulmonar bàsica
Aquest taller ajuda a desenvolupar les 
competències necessàries per atendre 
una persona que pateix una aturada cardio-
respiratòria bàsica en un entorn no sanitari.

19 de gener de 2018, 
de 10 a 11.30h i de 15.30 a 17h
24 de gener de 2018, de 10 a 11.30h
 i de 15.30 a 17h

Dissenya la teva dieta
El taller tindrà una part teòrica, on els 
estudiants faran una proposta de dieta 
equilibrada, i una part pràctica, en què 
elaboraran un plat fred. 

22 de gener de 2018, de 15.30 a 17.30h
23 de gener de 2018, d’11 a 13h

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT BLANQUERNA
C. Padilla 326-332, 08025 Barcelona. Tel. 93 253 31 27 

Infermeria | Fisioteràpia | Nutrició | Farmàcia
ÀMBITS DELS 
TALLERS: 



FACULTAT DE PSICOLOGIA, 
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 
I DE L’ESPORT BLANQUERNA

· Psicologia
· Educació Infantil
· Educació Primària 
· Logopèdia
· Ciències de l’Activitat Física 
  i de l’Esport
· Gestió Esportiva
· Pedagogia

· Publicitat, Relacions           
  Públiques i Màrqueting
· Periodisme i Comunicació   
  Corporativa
· Comunicació Audiovisual
· Relacions Internacionals

FACULTAT DE COMUNICACIÓ I 
RELACIONS INTERNACIONALS 
BLANQUERNA

· Infermeria
· Fisioteràpia
· Nutrició Humana i Dietètica
· Farmàcia

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA SALUT 
BLANQUERNA

FACULTAT DE CIÈNCIES DE 
LA SALUT BLANQUERNA
c. Padilla, 326-332, 
08025 Barcelona
Tel. 93 253 31 27 

FACULTAT DE PSICOLOGIA, 
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I DE 
L’ESPORT BLANQUERNA
c. Císter, 34, 08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 00 

FACULTAT DE COMUNICACIÓ 
I RELACIONS INTERNACIONALS 
BLANQUERNA
Pça. Joan Coromines, s/n, 08001 
Barcelona. Tel. 93 253 31 08 

IMPORTANT:
La inscripció al taller 
comporta l’obligatorie-
tat d’assistència.

Per participar-hi cal enviar un
correu electrònic amb les 
dades següents:

· Nom del centre
· Correu electrònic de contacte
· Nom i cognom del contacte       
  del centre
· Noms i cognoms dels            
  alumnes que s’inscriuen al   
  taller
· Curs
· Nom del taller i hora

INSCRIPCIONS ALS TALLERS 

On enviar les sol·licituds 

Per als tallers que tenen lloc a 
la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de 
l’Esport, envieu la sol·licitud 
d’inscripció a: 
parisgg@blanquerna.edu

Per als tallers que tenen lloc a 
la Facultat de Ciències de la 
Salut, envieu la sol·licitud 
d’inscripció a: 
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu

Per als tallers que tenen lloc a 
la Facultat de Comunicació i 
Relacions internacionals, envieu 
la sol·licitud d’inscripció a: 
martanr@blanquerna.edu


