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Activitats informatives

SESSIONS INFORMATIVES ALS CENTRES EDUCATIUS

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

VISITA A LES FACULTATS

Xerrades informatives sobre la metodologia i els graus que s’imparteixen a les facultats 
de Blanquerna-URL. Durada recomanada: 1.00h. 

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 aproximada de la visita: 1.30h-2.00h. 



Activitats informatives

TALLERS DURANT EL CURS ESCOLAR

TALLERS “VIU L’ESTIU”

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 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 2019, i s’adrecen a 
estudiants de 4t d’ESO, 1r de Batxillerat, o 1r curs de cicle formatiu de grau superior.

VISITA EL NOSTRE WEB



Màrqueting? Mar...què? 
Ho tinc!
Busca el "win-win" entre el consumidor 
(què desitjo?) i la marca (què ofereixo). 
Aprèn a donar una resposta rendible a les 
necessitats dels públics i a tenir habilitats 
per a ser un bon professional del 
màrqueting.

Brand Management in a 
Global Market: A Case Study
Digital networking and global events 
in a new brand expansion.

24 de gener de 2019
de 10 a 14h

TALLERS A LA FACULTAT DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS BLANQUERNA-URL

Àmbits dels Tallers: Comunicació audiovisual | Periodisme i Comunicació corporativa | Publicitat, Relacions Públiques 
i Màrqueting | International Relations | Global Communication Management

Taller multicàmera al plató
Com funciona un plató de televisió? 
Endinsa't en el món de la comunicació 
audiovisual.

Taller de Guió: 
Crea la teva pròpia història 
Escriptura creativa aplicada a l'audiovisual.

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

Discover the world of 
International Relations 
An overview to the latest innovations 
in international relations.

Tendències en publicitat. 
L´últim o allò de sempre? 
Influencers, virals, big data, insights... 
Són paraules de moda en publicitat o 
sempre ho han estat?

#emvulldedicarales
relacionspúbliques
Coneix les claus del perquè les empreses 
d'èxit són les que tenen les millors 
relacions: esdeveniments, ambaixadors de 
marques, xarxes socials, comunicació 
interna, 
estratègia, imatge i reputació.

Redacció i Plató
Aprèn a redactar una notícia i a utilitzar 

INSCRIU-TE AQUÍ



Dissenyem una campanya per 
als World Roller Games 2019?
Taller pràctic on coneixeràs la importància 
de dissenyar una estratègia de social media 
marketing en la gestió d'un esdeveniment 
esportiu a través de les xarxes socials.

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.

23 de gener de 2019
de 10 a 12.30h

TALLERS A LA FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT BLANQUERNA-URL

Àmbits dels Tallers: Psicologia | Educació | Esport | Gestió Esportiva | Logopèdia

Vols viure un EscapeRoom 
educatiu?
En aquest taller fareu un tast d'una nova 
metodologia pedagògica que permet 
“ludificar” l'aprenentatge, tot fent servir 
dispositius mòbils. T'atreveixes a resoldre 
els reptes i alhora a aprendre? T'hi esperem!

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

T’explico un conte? 
Taller de lectura expressiva de textos 
literaris per a infants. Propostes didàctiques 
per fer viure la literatura a l’aula.

Esportistes en potència
Experimentaràs, al  laboratori de Ciències 
de l'Activitat Física i  l'Esport, amb 
instruments que mesuren les qualitats 
físiques bàsiques relacionades amb 
l'esport.

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.

INSCRIU-TE AQUÍ



TALLERS A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT BLANQUERNA-URL

Àmbits dels Tallers: Infermeria | Fisioteràpia | Nutrició | Farmàcia

Primers auxilis
Taller teòric- pràctic.
Desenvoluparàs les competències necessàries per atendre 
una persona que requereix d’una atenció infermera urgent 
en un entorn no sanitari. 

17 de gener de 2019,
de 10 a 11.30h i de 15.30 a 17h

21 de gener de 2019,
de 10 a 11.30h

Què ens diuen els medicaments?
Taller teòric- pràctic.
Coneixeràs l’argot dels experts, quina informació apareix 
en l’embalatge dels medicaments i simularàs una fórmula 
farmacèutica.  

18 de gener de 2019,
de 12 a 13.30h 

21 de gener de 2019,
de 15.30 a 17h

Dissenya la teva dieta
Taller teòric- pràctic.
Faràs una proposta de dieta equilibrada 
i elaboraràs un plat fred.  

16 de gener de 2019,
de 15.30 a 17h 

18 de gener de 2019,
de 10 a 11.30h

Aprenem a actuar davant d’una lesió
Taller teòric- pràctic.
Coneixeràs, a partir d'una lesió freqüent, les diferents fases 
d'actuació del fisioterapeuta, així com el tipus de lesió a 
tractar, el seu diagnòstic i tractament.

16 de gener de 2019,
de 12 a 13.30h i de 15.30 a 17h 

17 de gener de 2019,
de 12 a 13.30h

INSCRIU-TE AQUÍ



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 

VISITA EL NOSTRE WEB VISITA EL NOSTRE WEB VISITA EL NOSTRE WEB



Activitats informatives

SESSIONS INFORMATIVES 
ALS CENTRES EDUCATIUS

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

VISITA 
A LES FACULTATS

Xerrades informatives sobre 
la metodologia i els graus que 
s’imparteixen a les facultats de 
Blanquerna-URL. 

Durada recomanada: 1.00h. 

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 activi-
tats d’orientació universitària.

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.  

MÉS INFORMACIÓ

Durada recomanada: 1.00-1.30h. Durada aproximada: 1.30h-2.00h



Activitats informatives

TALLERS DURANT EL CURS ESCOLAR TALLERS “VIU L’ESTIU”

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 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 2019, i s’adrecen a 
estudiants de 4t d’ESO, 1r de Batxillerat, o 1r curs de 
cicle formatiu de grau superior.

MÉS INFORMACIÓ


