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Blanquerna t'aporta les eines 
i l'entorn que necessites: 
visió global, emprenedoria, 
humanisme i especialització

EL PRESENT,
IL·LUSIONANT

El futur és exigent



BLANQUERNA-URL, 
UN PROJECTE UNIVERSITARI SINGULAR

Prestigi
Blanquerna-URL és l’única universitat 
privada catalana reconeguda 
com a CEI (Campus d’Excel·lència 
Internacional) i la que assoleix un 
dels índexs d’ocupabilitat més elevats 
de tot el país.

Valors
Blanquerna-URL s’arrela en la tradició 
de l'humanisme cristià, està al servei 
de la persona en totes les seves 
dimensions, promou la transformació del 
món i fomenta el diàleg i la relació entre 
fe, cultura i ciència.      

Compromís
Entenem l’etapa universitària com 
un creixement integral de la persona 
amb una forta exigència cultural 
i intel·lectual que comporta una 
actitud compromesa amb els estudis 
i, alhora, un compromís ètic amb la 
ciutadania i en l’exercici professional.

Formació
Blanquerna-URL combina tres 
perfi ls diferents de professors 
-professionals en actiu, 
professors docents i professors 
investigadors- per garantir una 
formació integral proactiva i crítica.

Seminaris
Els seminaris són el factor clau i 
diferencial de la metodologia Blan-
querna-URL. Són grups reduïts amb 
un tutor professional que treballen en 
equip, de manera interdisciplinària i 
simulen situacions reals del món pro-
fessional. En defi nitiva, una formació 
personalitzada.

Ajuts
Blanquerna-URL destina més 
d’1.800.000 € a beques 
i ajuts. A més a més, facilita 
el pagament fraccionat de la 
matrícula.

Blanquerna es va fundar l’any 1948 i actualment imparteix formació universitària en els àmbits de 
l’educació, l’esport, la salut, la comunicació i les relacions internacionals. L’any 1991 va ser una de les 
institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada d’iniciativa social de 
Catalunya, aprovada per unanimitat pel Parlament. 
El curs 2018-19 iniciem el nou grau en Global Communication Management.



Sol·licitud de plaça:

Quan? Des del 30 de gener   |   On? Per Internet o presencialment a cada facultat   |   www.blanquerna.edu

Facultat de Ciències 
de la Salut 

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

Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals

Dijous 24 de maig 
a les 19.15 h

Dissabte 30 de juny 
a les 10.30 h

Dijous 24 de maig 
a les 19.00 h

Dijous 28 de juny 
a les 19.00 h

Dijous 24 de maig 
a les 19.00 h

Dijous 28 de juny 
a les 19.00 h

· Infermeria

· Fisioteràpia

· Nutrició Humana i Dietètica

· Farmàciamana i Dietètica

· Farmàcia

· Educació Infantil

· Educació Primària

· Pedagogia

· Logopèdia

· Psicologia

· Ciències de l’Activitat Física i 
  de l’Esport 

· Gestió Esportivaàcia

· Periodisme i Comunicació 
  Corporativa 

· Publicitat, Relacions Públiques 
  i Màrqueting

· Comunicació Audiovisual 

· International Relations

· Global Communication 
  Management (NOU)

SESSIONS
INFORMATIVES

SESSIONS
INFORMATIVES

SESSIONS
INFORMATIVES

C. Padilla, 326. 08025 Barcelona

93 253 31 27

bsalutsioeinfor@blanquerna.edu

C. Císter, 34. 08022 Barcelona

93 253 30 06

sioefpcee@blanquerna.edu

Plaça Joan Coromines s/n. 

08001 Barcelona

93 253 31 08 

infofcri@blanquerna.edu



·   Psicologia General Sanitària

· Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans

· Psicopedagogia

· Psicologia de l’Educació

· Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

· Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
 Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

· Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

· Ensenyament i Aprenentatge de l’Anglès a l’Educació Infantil i l’Educació Primària

· Gestió d’Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)

· Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut

· Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

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

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

· Direcció d’Art en Publicitat

· Periodisme Avançat. Reporterisme

· 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

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

· Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, 
 Envelliment o Discapacitat

· Fisioteràpia en Esports d’Equip – amb el  FC Barcelona

· Neurofi sioteràpia

· Fisioteràpia Infantil

c. Padilla, 326-332. 08025 Barcelona. Tel. 93 253 31 27 | bsalutsioeinfor@blanquerna.edu

Facultat de Ciències de la Salut

Oberta la preinscripció a partir del dia 30 de gener

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

www.blanquerna.edu

MÀSTERS UNIVERSITARIS BLANQUERNA-URL | CURS 2018 -2019

Amb el programa de màsters i postgraus 
de Blanquerna-URL, el futur és ara

Aprenentatge experiencial | Formació avançada 
Sinergies professionals


