
VIU
A LA UNIVERSITAT
L’ESTIU

JUNY 2020

Consulta les dates i la durada 
dels tallers i inscriu-t’hi als 
que més t’agradin.

LES PLACES SÓN LIMITADES

Inscripció gratuïta a:
bit.ly/blanquerna-tallere�iu

Si ets e�udiant de 4t d’ESO, Batxillerat o Cicles 
formatius, Blanquerna-URL et convida a viure 
aque�s tallers

• per ajudar-te a decidir els teus futurs e�udis universitaris;
• per conèixer algunes de les professions relacionades amb 

els e�udis que s’imparteixen a Blanquerna-URL;
• per conèixer com és la vida universitària;
• i, sobretot, per passar-t’ho molt bé, tot descobrint nous 

entorns professionals.

Per a més informació:
orientaciouniv@blanquerna.url.edu
93 253 3058
i a blanquerna.edu

Inscripcions fins al 15 de juny de 2020



26 de juny de 2020

Àmbits dels tallers:
· Comunicació audiovisual 
· Periodisme i Comunicació corporativa
· Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
· International Relations
· Global Communication Management
· Digital Media

Rodatge a plató

Direcció d'a�ors

Reporters: Televisió a peu de carrer

Com es desenvolupa una retransmissió e�ortiva

Likes, RT i Hashtags: periodisme a les xarxes

Ideant una campanya de publicitat digital

Organitzant un esdeveniment 

Confli�es armats i processos de pau

GCM: Managing Big Global Events

Big Data i mitjans de comunicació

L’e�udiant s’inscriu a un únic taller.

Horari: de 9.30 a 14h
Lloc: Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna
Pl. Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona

26 de juny de 2020

Àmbits dels tallers:
· Psicologia
· Educació
· E�ort
· Ge�ió E�ortiva
· Logopèdia

Ge�ió de l’ansietat als exàmens

Vols viure un Escape Room educatiu?

Com dissenyar un esdeveniment e�ortiu

La ciència de l’e�ort

Coaching vocal: el cas d’OT

L’e�udiant pot inscriure’s a un màxim de dos tallers.

Horari: de 10 a 13.30h
Lloc: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’E�ort Blanquerna
C. Cí�er, 34. 08022 Barcelona

25 i 26 de juny de 2020

Àmbits dels tallers:
· Infermeria
· Fisioteràpia
· Nutrició
· Farmàcia

La teva esquena: cuida-la!

Situacions urgents: a�ua!

Cuida la teva alimentació: taller de cuina

De la protecció solar a la recerca oncològica

Durant els dos matins, l’e�udiant fa una rotació pels quatre tallers.

Horari: de 10 a 13.30h
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
C. de Padilla, 326, 332. 08025 Barcelona

TALLERS TALLERS TALLERS


