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BLANQUERNA-URL:  
BON FUTUR PER ALS 

JOVES D’AVUI

Pensa en prestigi 

Pensa en inspiració cristiana

Pensa en proximitat

Pensa en coneixement   

Pensa en oportunitats

Pensa en tecnologia   

Pensa en compromís  

Pensa en ajuts     

Pensa en el món  

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

Blanquerna-URL s’arrela en la tradició huma- 
nista i cristiana inspirada en els valors de l’E- 
vangeli. Està al servei de la persona en totes les 
seves dimensions, fomenta la transformació 
del món i afavoreix el diàleg i la relació entre 
fe, cultura i ciència.

Els seminaris són l’element clau i distintiu de 
la metodologia Blanquerna-URL i s’imparteixen 
cada setmana en tots els cursos. Són grups re- 
duïts amb un tutor professional en què es tre- 
balla en equip, de manera interdisciplinària, 
i es reprodueixen situacions reals del món pro- 
fessional. 

Blanquerna-URL combina tres perfils diferents 
de professors —professionals en actiu, profes- 
sors docents i professors investigadors— per ga- 
rantir un coneixement integral.

Blanquerna-URL té convenis amb més de 2.300 
empreses i institucions per fer pràctiques obli-
gatòries, supervisades i avaluades. De mitjana, 
un 40% dels graduats acaben trobant feina a 
partir de les pràctiques efectuades.

A Blanquerna-URL no només es considera la 
tecnologia com una eina d’aprenentatge, si-
nó que també se n’exigeix la utilització en el 
context concret de la professió.

Dir estil Blanquerna és dir servei a les perso-
nes. Entenem l’etapa universitària com un 
creixement integral amb una forta exigència 
cultural i intel·lectual, que comporta un com-
promís en l’actitud davant els estudis i, alho-
ra, un compromís ètic amb la ciutadania i en 
l’exercici professional. 

Blanquerna-URL destina més d’1.800.000 Ð, 
un 12% més que el curs passat, a beques i ajuts. 
A més, facilita el pagament fraccionat de la 
matrícula; el 50% es paga en el moment de for- 
malitzar-la i la resta en nou mensualitats. 

A més del contacte diari amb un campus amb 
una clara visió global del món, els estudiants 
de Blanquerna-URL obtenen projecció inter-
nacional mitjançant intercanvis acadèmics i 
estades de pràctiques en altres països.

 Pensa en iniciativa  

Blanquerna-URL exerceix un autèntic mes-
tratge a l’hora de potenciar l’autonomia, 
l’emprenedoria i la innovació. A més, des 
del treball final de grau es pot accedir a pro-
grames que donen suport a projectes empre-
sarials.  

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 perfils professionals que 
demanen les empreses i les institucions, com ara el Grau en Farmàcia, impartit conjuntament 

amb l’IQS, o el de Traducció i Llengües Aplicades (Anglès)
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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

Infermeria

Fisioteràpia

Nutrició Humana

i Dietètica

Farmàcia*

Periodisme

Publicitat i

Relacions Públiques

Cinema i Televisió

Relacions Internacionals

Educació Infantil

Educació Primària

Psicologia

Logopèdia

Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport

Traducció i Llengües

Aplicades (anglès)*

• Dijous 29 de maig a les 19 h
• Dijous 3 de juliol a les 19 h

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

e-mail:
infofcc@blanquerna.url.edu

• Dilluns 28 d’abril a les 19 h
• Dissabte 24 de maig a les 10.30 h
• Dimarts 1 de juliol a les 19 h

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

e-mail:
sioefpcee@blanquerna.url.edu

• Dijous 29 de maig a les 19.15 h
• Dissabte 28 de juny a les 10.30 h

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:

Quan? A partir del 4 de febrer.

On? Per Internet o presencialment a 

cada facultat.

www.blanquerna.url.edu

* Pendent d’aprovació
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Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

Atenció Precoç i Família
Adopció i Acolliment. Intervenció Multidisciplinària
(en conveni amb la Universitat Pontifícia Comillas, Madrid)
Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural
(en conveni amb l’ISCREB)
Interpretació Musical
Llenguatges i Contextos en Educació Infantil
L’Ensenyament en Competències

Màsters universitaris

Títols propis de la URL

Màsters URL

Doctorats

Psicologia General Sanitària
Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans (2a edició)
Psicopedagogia
Psicologia de l’Educació
Educació Especial (5a edició)
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes (6a edició)
Lideratge Educatiu i Innovació Pedagògica en el Segle XXI (2a edició)
Ensenyament i Aprenentatge de l’Anglès a l’Educació Infantil i a 
l’Educació Primària
Pedagogia Musical 0-12
Educació Física i Psicomotricitat
Activitat Física, Salut i Entrenament Esportiu
(5a edició)
Esport, lleure i canvi social (Gestió d’organitzacions esportives)
(5a edició)
Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament 
a l’Àfrica

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Psicologia
Ciències de l’Educació i l’Esport

•
•

•
•

•

•
•
•

Psicomotricitat
Intervenció en Teràpia Psicomotriu
Psicologia i Neurociències en l’Àmbit Hospitalari i Sociosanitari 
Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu
Gestió de Turisme Esportiu (en conveni amb TSI Turisme Sant Ignasi-URL)
Activitat Física i Salut Mental (en col·laboració amb el Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu)
Competències en Educació: Ensenyament, Programació i Avaluació
La Pràctica i l’Ensenyament de les Competències Disciplinàries 
i Transversals
Contextos per a una Nova Dimensió Socioeducativa i Cultural de l’Escola 
Infantil
Llenguatges Expressius i Comunicatius en Educació Infantil
Programació, Ensenyament i Avaluació de Competències Instrumentals, 
Comunicatives i Transversals
Programació, Ensenyament i Avaluació de Competències Socials,
Naturals i Transversals
Gestió Professional Immobiliària

Psicoteràpia Cognitiva-Conductual-Emocional en l’Adult
Estratègies de Gestió en Centres de Wellness, Fitness i Esportius
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita en
l’Educació Infantil i Primària
Teràpia Cognitiva
Psicologia Coaching
Direcció de Centres Escolars, Escola de Directius
(en conveni amb Fundació Escola Cristiana)
Tutoria Escolar, Escola de Tutors
(en conveni amb Fundació Escola Cristiana)
Escola de Pastoral Educativa
(en conveni amb Fundació Escola Cristiana)

Diploma d’especialització universitària

Títol d’Expert Universitari

• 
• 
• 
•
•
• 

• 
•

•

• 
•

• 

•

•
•
•

•
• 
•

•

•

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Facultat de Ciències de la Salut

Film Scoring. Composició musical per a la imatge. Cinema i televisió
Comunicació Esportiva: Periodisme esportiu i gestió de la comunicació
Comunicació turística
Blanquerna-Sònar en Comunicació avançada per a indústries creatives

Comunicació Corporativa Integral - INFORPRESS
Comunicació de Moda
MA Strategic Management in Global Communication
Protocol, Relacions Institucionals i Gestió Estratègica dels 
Esdeveniments

Atenció al malalt en situació de risc vital
Infermeria pediàtrica
Fisioteràpia pediàtrica i neurològica
Desenvolupament, cooperació i acció comunitària (en col·laboració 
amb la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés)

Postproducció Audiovisual
Personal Branding. Estratègies de Comunicació per a la Gestió de la
Marca Personal - Semipresencial
Comunicació Digital
Comunicació Institucional i Religió a l’Era digital
Fotografia Digital
Comunicació en Salut (Healthcare & Wellness Comunication)
Creació i Gestió Marca-Ciutat (City Branding)
Guió i Realització de programes d’humor per a ràdio i televisió.
Blanquerna-Minoria Absoluta

Fisioteràpia pediàtrica
Fisioteràpia neurològica

Títols propis de la URL

Títols propis de la URL

Màsters universitaris

Màsters universitaris

Màsters URL

Màsters URL

Diploma d’Especialització Universitària

Diploma d’especialització universitària

Doctorat

Doctorat

Estratègia i Creativitat Publicitàries
Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització
Periodisme Avançat. Reporterisme. Blanquerna-Grupo Godó
Comunicació Política i Social
Producció i Comunicació Cultural
Direcció d’Art en Publicitat

•
•
•
•
• 
•

Investigació i innovació en cures infermeres
(UAB, UPF i URL, coordinat per la UAB)

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
• 
•
•
•

•
•

Comunicació•

Ciències de l’Educació i l’Esport
(amb la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna i la  Facultat 
d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés)

• Cures d’infermeria extracorpòries i hemodinàmiques
Infermeria pediàtrica en l’atenció primària
Infermeria pediàtrica en el medi hospitalari
Infermeria penitenciària
Infermeria d’urgències i emergències
Infermeria de cures intensives
Teràpies miofascials
Nutrició i esport

Expert universitari
•
•
•
•
•
• 
•
•


