


BLANQUERNA–URL, 
Campus d’Excel·lència 

INTERNACIONAL
Cofundadora de la Universitat Ramon Llull, única universitat privada catalana que ha assolit el rang 
de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) atorgat pel Ministeri d’Educació, Blanquerna-URL és, 

des de fa més de 60 anys, un referent a Catalunya en la formació de professionals de prestigi 
de l'educació, la psicologia, l'esport, la comunicació i la salut. La xarxa de coneixement, 

d’oportunitats i de sinergies entre universitat, empreses i societat, s’internacionalitza amb acords 
de cooperació amb les universitats de Georgetown, Boston College i Fordham. 

Un nou compromís amb el futur i els valors afegits de sempre. 

La pedagogia 
de la proximitat: Una universitat “glocal”: Inspiració lul·liana: 

Blanquerna-URL entén l’etapa universitària 
com una exigència intel·lectual en un clima 
de llibertat en què es consoliden els valors per 
a l’exercici de la futura professió. Els nostres 
estudiants es formen amb una base cultural 
i humanística que els ajuda a construir la 
seva pròpia ètica professional i personal. Per 
això, la personalització de l’ensenyament 
es tradueix en espais d’activitat en petits 
grups al llarg de tots els estudis i el treball 
col·laboratiu en gairebé totes les matèries.

Blanquerna-URL es defineix en el món amb 
una identitat local i una perspectiva global. 
Conscient de les seves arrels catalanes, de 
la seva llengua i del compromís per la ver-
tebració de Catalunya, però alhora amb un 
projecte obert al món i a les seves cultures. 

La nostra Universitat va voler-se donar el 
nom de Ramon Llull (s. XIII), el més gran 
pensador català de tots els temps, que pro-
posa la “saviesa d’educar” en les seves obres, 
especialment en la dedicada a l’educació 
protagonitzada per Blanquerna, amb l’eix 
d’una educació integral i integradora que 
tingui en compte el ple desenvolupament 
de la persona.
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La singularitat del seminari:

El seminari és un element clau de la metodo-
logia Blanquerna-URL i s’imparteix a tots els 
cursos en grups reduïts amb el seguiment 
d’un professor-tutor, molts d’ells prestigiosos 
professionals en actiu. Als seminaris es refle-
xiona, es treballa en equip i es reprodueixen 
situacions reals del món professional.
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El professorat com a garantia 
de formació integral:

Durant la seva carrera, l’estudiant es troba amb 
tres perfils diferents de professors: professionals 
del sector en actiu, docents i investigadors. Els 
professionals del sector aporten la seva experièn-
cia i integren el món real a les aules. Els docents 
afavoreixen l’anàlisi i la síntesi. Els investigadors 
introdueixen els resultats de la seva recerca i 
conviden a una reflexió pausada.
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Pràctiques tutoritzades:

Actualment Blanquerna-URL té convenis de 
col·laboració amb més de 2.300 empreses i institu-
cions. Els estudiants fan pràctiques supervisades 
i evaluades per l’empresa i un professor-tutor. Es 
calcula que el 40% dels graduats acaben obtenint 
feina a partir de les pràctiques realitzades.
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Tecnologia on time:

A Blanquerna-URL no només es considera la 
tecnologia com una eina d’aprenentatge, sinó que 
s’exigeix la seva utilització en el context concret 
de la professió. D'aquesta manera s'afavoreix que 
els estudiants accedeixin al mercat laboral amb 
un ampli coneixement d’aquesta tecnologia. 
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La Facultat de Comunicació Blanquerna-
URL oferirà a partir del curs 2012-2013 el 
primer grau en Relacions Internacionals 
que s'imparteix a Catalunya. Fins ara, arreu 
d’Espanya, només es podia cursar aquest 
grau a Madrid.
Tindrà un pla d’estudis totalment ho-
mologable internacionalment, actual i 
amb una orientació professionalitzadora 
i d’especialització. S'ofereix una formació 

sòlida en àrees com ara les relacions interna-
cionals i la política exterior en sentit clàssic, 
el comerç i l’activitat econòmica  interna-
cional, l’àmbit de la cooperació, així com 
també qüestions vinculades a la dinàmica 
global de la comunicació. Els estudis es faran 
majoritàriament en anglès i els alumnes faran 
estades en universitats de prestigi d’arreu del 
món amb les que Blanquerna-URL té acords 
de col·laboració.

Facultat 
de Ciències 
de la Salut (FCS)

Facultat de 
Comunicació (FCC)

Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació 
i de l’Esport (FPCEE)

Fisioteràpia

Infermeria

Nutrició Humana i Dietètica

Periodisme

Publicitat i Relacions Públiques

Cinema i TV

Relacions Internacionals*

Educació Infantil

Educació Primària

Psicologia

Logopèdia

Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport

• Dijous, 31 de maig a les 19h
• Dissabte, 30 de juny a les 11h 

Lloc:
c. Valldonzella, 23 de Barcelona
Telèfon: 93 253 31 08

e-mail: infofcc@blanquerna.url.edu

• Dissabte, 5 de maig a les 10.30h
• Dissabte, 2 de juny a les 10.30h

Lloc:
c. Císter, 34 de Barcelona
Telèfon: 93 253 30 06

e-mail: sioefpcee@blanquerna.url.edu

• Dijous, 31 de maig a les 19.15h
• Dissabte, 30 de juny a les 10.30h

Lloc:
C. Padilla, 326-332 de Barcelona
Telèfon: 93 253 31 27

e-mail: bsalutsioeinfor@blanquerna.url.edu

Sessions 
informatives:

Sessions 
informatives:

Sessions 
informatives:

Sol·licitud de plaça:
Del 7 de febrer al 9 de juliol, per 
Internet o presencialment.

www.blanquerna.url.edu

La primera universitat 
catalana a impartir 
el grau en Relacions 
Internacionals*

*Pendent d’aprovació per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
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Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport

Facultat de Comunicació

Facultat de Ciències de la Salut

Psicologia de la salut i psicoteràpia
Psicologia del treball, organitzacions 
i recursos humans*
Educació especial: atenció a la diversitat 
i escola inclusiva
Professorat d’educació secundària
Lideratge de la transformació socioeducativa
Innovació educativa i TIC
Gestió i programació d’activitats fisicoesportives 
orientades al benestar (Wellness)*
Psicologia de l’educació (interuniversitari)
Ciències socials del desenvolupament: cultures i 
desenvolupament a Àfrica (interuniversitari)

Ficció en cinema i televisió. Producció 
i realització
Periodisme avançat. Reporterisme 
Blanquerna – Grup Godó
Estratègia i creativitat publicitàries
Comunicació política i social
Direcció d’art en publicitat
Producció i comunicació cultural

Estudis avançats en comunicació

Psicologia
Educació
Activitat física i de l’esport

Atenció precoç i família 
Musicoteràpia (interuniversitari)
Ensenyament en competències
Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural
Interpretació musical
Formació d’especialistes en psicomotricitat
Teràpia psicomotriu 

Intervenció logopèdica en trastorns de la veu 
Organització i gestió de l’esport escolar 
Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral i escrita 
en el marc de l’escola inclusiva*
Teràpia cognitiva 
Direcció coral
Les competències en educació: ensenyament, 
programació i avaluació
La pràctica i l’ensenyament de les competències disciplinàries i 
transversals
Direcció de centres escolars
Tutoria per a mestres i professorat d’educació primària i secundària
Escola de pastoral educativa
Gestió professional immobiliària
Postadopció (interuniversitari)

Direcció de cine i televisió
Producció i gestió de l’empresa audiovisual
MA-Strategic management in global communication
Comunicació corporativa
Indústria de les arts escèniques
Protocol. Relacions institucionals i gestió estratègica dels 
esdeveniments
Publicitat digital

Comunicació i educació espiritual
Comunicació institucional i religió a l’era digital
Coolhunting en investigació qualitativa de tendències
Protocol i relacions institucionals
Protocol i relacions institucionals II: la gestió estratègica dels 
esdeveniments
Comunicació aplicada a multimèdia. Projectes 360º
Periodisme audiovisual local – COM Ràdio / Xarxa de Televisions Locals
Personal branding. Estratègies de comunicació per a la gestió de la 
marca personal
Periodisme esportiu
Publicitat digital
Ràdio creativa

Infermeria en cirurgia general i d’especialitats
Infermeria en cures intensives
Infermeria pediàtrica en l’atenció primària
Infermeria pediàtrica en el medi hospitalari
Teràpies miofascials
Fisioteràpia en pediatria
Fisioteràpia en neurologia

Atenció als problemes de salut crònics

Màsters universitaris

Màsters universitaris

Màsters URL

Postgraus URL

Màsters URL

Postgraus URL

Postgraus URLMàsters universitaris

Doctorats

Doctorats
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www.blanquerna.url.edu*En procés d’acreditació.


