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Les eines i l’entorn per ser 

protagonista des del primer dia:

visió global, emprenedoria, 

humanisme i especialització.
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Blanquerna-URL és una universitat innovadora en la metodologia, en el model 

de campus urbà, en la tecnologia i en el disseny de nous graus que s’adaptin 

als perfi ls professionals que demanen les empreses i les institucions. 

Hi trobaràs les eines i l’entorn per ser protagonista des del primer dia:

Visió global

• Campus amb una clara visió global i 

projecció internacional mitjançant intercanvis 

acadèmics i estades de pràctiques en altres 

països.

• 2.300 empreses i institucions per fer 

convenis de pràctiques obligatòries, 

supervisades i avaluades.

Humanisme

• Seminaris amb grups reduïts on es 

reprodueixen situacions reals del món 

professional. Humanisme cristià com a 

base de la formació integral.

• 1.800.000 € en beques i ajuts, amb 

possibilitat de pagament fraccionat de la 

matrícula.

Emprenedoria

• Blanquerna potencia l’autonomia, 

l’emprenedoria i l’anàlisi. Amb el treball fi nal 

de grau es pot accedir a programes de 

suport en projectes empresarials.

• El 40% dels graduats ja troben feina 

a partir de les pràctiques efectuades. 

Blanquerna-URL assoleix un dels índexs 

d’ocupació més elevats de tot el país.

Especialització

• Tecnologia d’última generació especialitzada 

en el context de la professió.

• Única universitat privada catalana 

reconeguda com a Campus d’Excel·lència 

Internacional.
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Facultat de Ciències 
de la Salut

Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals

Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i 
de l’Esport

28 d’abril a les 19 h

21 de maig a les 10.30 h

30 de juny a les 19 h

30 d’abril a les 11 h

26 de maig a les 19 h

30 de juny a les 19 h

26 de maig a les 19.15 h

2 de juliol a les 10.30 h

· Infermeria
· Fisioteràpia
· Nutrició Humana i Dietètica
· Farmàcia

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

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

Sol·licitud de plaça:

Quan? A partir del 2 de febrer  |    On? Per Internet o presencialment a cada facultat   |   www.blanquerna.edu

SESSIONS INFORMATIVES

c. Císter, 34

08022 Barcelona

93 253 30 06

sioefpcee@blanquerna.edu

Plaça Joan Coromines, s/n

08001 Barcelona

93 253 31 42 | 93 253 31 08

infofcc@blanquerna.edu

c. Padilla, 326

08025 Barcelona

93 253 31 27

bsalutsioeinfor@blanquerna.edu
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Envolta’t de professionals de prestigi, posa en 

pràctica el que aprens i amplia el teu networking

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Facultat de Ciències de la Salut

·  Psicologia general sanitària 

 (Blanquerna / IU de Salut Mental Vidal i Barraquer)

· Psicologia del treball, organitzacions i recursos humans

· Psicologia de l’educació (Interuniversitari)

· Atenció a la diversitat i educació inclusiva

· Trastorns de la comunicació i del llenguatge (Interuniversitari)

· Formació del professorat d’educació secundària obligatòria 

i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes 
(Blanquerna / La Salle) 

· Lideratge de la innovació pedagògica i direcció de centres 

educatius

· Psicopedagogia

· Ensenyament i aprenentatge de l’anglès a l’educació infantil 

i l’educació primària

· Pedagogia musical de 0 a 12 anys (Interuniversitari)

· Educació física i psicomotricitat de 0 a 12 anys 

· Gestió d’organitzacions i projectes esportius 

 (Sports Management)

· Entrenament esportiu, activitat física i salut

· Ciències socials del desenvolupament: cultures i 

desenvolupament a l’Àfrica (Interuniversitari)

c. Císter, 34
08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 06
sioefpcee@blanquerna.edu 

· Direcció d’art en publicitat

· Periodisme avançat. Reporterisme 

  (Blanquerna - Grup Godó)

· Estratègia i creativitat publicitàries

· Ficció en cinema i televisió. Producció, guió i realització

· Comunicació política i social

· Producció i comunicació cultural

Pl. Joan Coromines, s/n
08001 Barcelona
Tel. 93 253 31 72
infopostgrausfcc@blanquerna.edu

· Activitat física terapèutica per a malalts crònics

 i amb discapacitat*
c. Padilla, 326-332
08025 Barcelona
Tel. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu

MÀSTERS UNIVERSITARIS BLANQUERNA-URL | CURS 2016-17

www.blanquerna.edu

Oberta la preinscripció a 
partir del dia 2 de febrer

Consulteu tota l’oferta de cursos de 
postgrau i doctorat al web

*Pendent de verifi cació per l’ANECA/AQU 

PREPARA’T 


