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Informació sobre els 15 graus que 
s’imparteixen a Blanquerna-URL. 

Visita per les instal·lacions de les diferents 
facultats perquè els estudiants coneguin de 
prop el dia a dia del món universitari, i els 
graus que s’hi estudien.

Visita a les 
instal·lacions

Durada recomanada: 1:00h
(Consulteu l’oferta de graus universitaris aquí)

Durada recomanada de la visita: 1:30h-2:00h

Explicació sobre els factors i les pautes a 
tenir en compte a l’hora d’escollir els fu-
turs estudis, a partir de l’explicació de com 
es desenvolupa el primer any a la universitat.

Sessió d’orientació 
“El primer any a la 
universitat”

Durada recomanada: 1:00-1:30h

Sessions
informatives
als centres

Activitats d’orientació universitària
per al curs 2019-20

INICI

https://www.blanquerna.edu/ca/graus


Els Tallers tenen l’objectiu de ser el primer contacte dels estudiants amb el vessant 
pràctic del Grau que volen estudiar, i el mitjà per conèixer com els professionals 
realitzen l’exercici de la seva feina. 

Tallers Blanquerna-Escola

INICI

FACULTAT DE COMUNICACIÓ 
I RELACIONS INTERNACIONALS 
BLANQUERNA

Comunicació audiovisual: 
• Taller multicàmera al plató
• Taller de Guió: Crea la teva pròpia 

història

Periodisme i Comunicació 
Corporativa: 
• El món de la ràdio
• Redacció i plató

Publicitat, Relacions Públiques 
i Màrqueting:
• Tendències en publicitat. 
•  L’últim o allò de sempre? 
• #emvulldedicaralesrelacionspúbli-

ques
• Màrqueting? Mar...què? Ho tinc!

International Relations:
• Discover the world of International  

Relations

Global Comunication Management:
• Brand Management in a Global  

Market: A case study

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

Psicologia:
• Gestió de l’ansietat als exàmens

Educació:
• Vols viure un escape room educatiu?
• Els jocs de pati a l’educació primària
• Les coses no són el que semblen a 

les aules d’infantil

Logopèdia:
• Parlar per convèncer: taller d’habilitats 

comunicatives

Gestió Esportiva:
• Dissenyem una campanya per a un  

esdeveniment esportiu

Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport:
• La ciència de l’esport

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT
BLANQUERNA

Nutrició Humana i Dietètica:
• Dissenya la teva dieta

Fisioteràpia:
• Aprenem a actuar davant d’una lesió

Infermeria
• Primers auxilis

Farmàcia
• Coneixes els medicaments?”   

Endinsa’t en el mon dels   
medicaments. 

Inscripcions a partir del 30 de setembre de 2019

INSCRIU-TE AQUÍ

http://apps.blq.url.edu/tallers


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

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona.

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

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona.

PERIODISME I  COMUNICACIÓ CORPORATIVA

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Taller multicàmera al plató
Com funciona un plató de televisió?  Endinsa’t en el món de 
la comunica ció audiovisual.

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona.

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

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona.

Tallers a la Facultat de Comunicació 
i Relacions Internacionals  Blanquerna

INICI



#vulldedicaralesrelacionspúbliques
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.

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona.

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.

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona.

PUBLICITAT,  RELACIONS PÚBLIQUES I  MÀRQUETING

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?

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona.

INICI



INTERNATIONAL RELATIONS

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

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona.

GLOBAL COMMUNICATION MANAGEMENT

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

23 de gener de 2020, de 10 a 14h

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona

INICI



PSICOLOGIA

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.

23 de gener de 2019, de 10 a 12.30 h

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Carrer Cister 34, 08022 Barcelona.

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

23 de gener de 2019, de 10 a 12.30 h

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Carrer Cister 34, 08022 Barcelona.

LOGOPÈDIA

Dissenyem una campanya per a un esdeveniment esportiu  
Taller pràctic on coneixeràs la importància de dissenyar una estratègia de social media i de 
màrqueting en la gestió d’un esdeveniment esportiu a través de les xarxes socials.

23 de gener de 2019, de 10 a 12.30 h

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Carrer Cister 34, 08022 Barcelona.

GESTIÓ ESPORTIVA

Tallers a la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació I de l’Esport 
Blanquerna

INICI



Vols viure un escape room 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!

23 de gener de 2019, de 10 a 12.30 h

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Carrer Cister 34, 08022 Barcelona. 

Els jocs de pati a l’educació primària
El joc és un dret i una necessitat per als nens i nenes, és bàsic en el desenvolupament infantil, 
afavoreix diferents dimensions i té moltes potencialitats. Vols experimentar-les i descobrir-les? 
Anima’t i vine a jugar!

23 de gener de 2019, de 10 a 12.30 h

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Carrer Cister 34, 08022 Barcelona. 

Les coses no són el que semblen a les aules d’infantil
Al taller veuràs les possibilitats que té qualsevol material i podràs realitzar joguines 
i propostes de joc molt pedagògiques per a les aules d’infantil. Vine, fes, gaudeix i aprèn!

23 de gener de 2019, de 10 a 12.30 h

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Carrer Cister 34, 08022 Barcelona.

La ciència de l’esport
Taller pràctic on aprendràs a mesurar els paràmetres biològics relacionats amb l’exercici
físic i l’esport.

23 de gener de 2019, de 10 a 12.30 h

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Carrer Cister 34, 08022 Barcelona.  

EDUCACIÓ

CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I  DE L’ESPORT

+ TALLERS 

INICI



NUTRICIÓ HUMANA I  DIETÈTICA

FISIOTER ÀPIA

INFERMERIA

Dissenya la teva dieta  
Aprendràs a elaborar una proposta d’alimentació saludable i prepararàs un plat fred.

15 de gener de 2020, de 15.30 a 17h / 17 de gener de 2020, de 10.00 a 11.30h

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.
Carrer Padilla 326-332. 08025 Barcelona

Aprenem a actuar davant d’una lesió  
A partir d’una lesió freqüent aprendràs les fases d’actuació del/la fisioterapeuta, el seu diagnòstic i 
el tractament.

15 de gener de 2020, de 10.00 a 11.30  / 16 de gener de 2020, de 15.00 a 16.30

17 de gener de 2020, de 12.00 a 13.30
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.
Carrer Padilla 326-332. 08025 Barcelona

Tallers a la Facultat de Ciències 
de la Salut  Blanquerna

Primers auxilis  
Desenvoluparàs les competències necessàries per atendre una persona que requereix 
d’una atenció mèdica urgent en un entorn no sanitari.

15 de gener de 2020, de 15.30 a 17h / 17 de gener de 2020, de 12 a 13.30h

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.
Carrer Padilla 326-332. 08025 Barcelona

+ TALLERS 

INICI



FARMÀCIA

Coneixes els medicaments?  
Endinsa’t en el mon dels medicaments. Coneixeràs l’argot dels experts, quina informació 
apareix en l’embalatge dels medicaments i simularàs una fórmula farmacèutica.

15 de gener de 2020, de 15.30 a 17h / 17 de gener de 2020, de 15.30 a 17h

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.
Carrer Padilla 326-332. 08025 Barcelona

INICI



Tallers Viu l’Estiu

Es realitzen en període de vacances. 
Més informació al web, a partir de març de 2020.

Contacte:
Cristina Feixas  - cristinafs@blanquerna.edu 
Servei d’orientació universitària Blanquerna.
Tel. 93 253 30 58

INICI

Amb l’objectiu d’ajudar l’estudiant a decidir el seu futur acadèmic, aquests tallers 
són un espai ideal per conèixer la pràctica i les rutines de les professions que 
es deriven dels nostres graus universitaris.

https://www.blanquerna.edu/ca


Destinats a estudiants de 4t d’ESO, Batxillerat, 
o cicles formatius.

Per a més informació, consulteu a
www.premisblanquernaimpulsa.com, 
a partir d’octubre de 2019.

Premis Blanquerna Impulsa

INICI

Contacte:

blanquernaimpulsa@blanquerna.edu 
Tel. 93 253 30 58

http://www.premisblanquernaimpulsa.com/?lang=es
https://www.blanquerna.edu/ca
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