Blanquerna-URL ha instaurat des dels dilluns 16 de març el teletreball a les
seves tres facultats i als Serveis generals (edifici de la Tamarita). En aquest
document hi trobareu tots els contactes de correu electrònic per fer les
gestions que necessiteu. Per a qualsevol contacte, el correu electrònic serà el
mètode més eficient. Procurarem contestar-vos el més aviat possible.

Serveis generals Blanquerna-URL
Servei d’arquitectura i manteniment d’edificis: patriciasm@blanquerna.edu
Servei de comptabilitat i finances: comptabilitat@blanquerna.edu
Servei de personal: fb_personal@blanquerna.edu
Servei de beques: beca@blanquerna.edu
Servei d’informàtica: D6@blanquerna.edu
Departament de comunicació: gabinetcomunicacio@blanquerna.edu
- Marta Clos: martacj@blanquerna.edu / 699454851
Departament de màrqueting:
- Maria Àngels Gómez: mariaangeles.gomez@blanquerna.edu / 655656311
Servei d’orientació universitària (Escoles):
- Cristina Feixas: cristinafs@blanquerna.edu
Servei de disseny i publicacions:
- Esperanza Maestro: esperanzamb@blanquerna.edu
Contactes institucionals: https://www.blanquerna.edu/ca/coneix-blanquerna/organigrama

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna-URL
Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant i Futurs Estudiants:
sioefpcee@blanquerna.edu
Servei d’Atenció al Professorat: 11_sap@blanquerna.edu
Secretaria acadèmica: 11_sf_sec_f_acad@blanquerna.edu
Administració: fpcee_administracio@blanquerna.edu
Biblioteca: bca_cister@blanquerna.edu
Informàtica: 11_sic_informatica@blanquerna.url.edu
Audiovisuals: 11_sac_audiovisual@blanquerna.url.edu
Departament de comunicació: comunicaciofpcee@blanquerna.edu
GPP - Alumni: gpp@blanquerna.edu
Relacions internacionals: rifpcee@blanquerna.url.edu
Coordinació de pràctiques: practiquesfpcee@blanquerna.edu
Oficina de recerca:
- Eva Cañas: evacr@blanquerna.edu
Serveis lingüístics: serveillengua@blanquerna.edu
SOPTIC: soptic@blanquerna.url.edu
Servei d'Orientació Personal (SOP): sop.lis.tots@blanquerna.url.edu
Tots els contactes a: https://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/coneix-la-facultat/organigrama

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL
Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant: bsalutsioeinfor@blanquerna.edu
Secretaria acadèmica: bsalutsecre@blanquerna.edu
Futurs estudiants: infosalut@blanquerna.edu
Administració: aliciall@blanquerna.edu
Manteniment: baslutmanteniment@blanquerna.edu
Relacions internacionals: aliciaor1@blanquerna.edu
Biblioteca: bsalutbib@blanquerna.edu
Departament de comunicació:
- Neus Fajas: neusfc@blanquerna.edu
Servei d’informàtica: bsalutsi@blanquerna.edu
Secretaria de graus: bsalutsecregraus@blanquerna.edu
Secretaria de postgraus: bsalutsecpost@blanquerna.edu
Pràctiques Infermeria: bsalutpracinf@blanquerna.edu
Pràctiques Fisioteràpia: bsalutpracfis@blanquerna.edu
Pràctiques Nutrició Humana i Dietètica: bsalutpracnut@blanquerna.edu
Pràctiques Farmàcia: bsalutpracfarma@blanquerna.edu
Pràctiques màsters i postgraus: bsalutpracmaster@blanquerna.edu
Pràctiques i convenis: bsalutconvenis@blanquerna.edu
Tots els contactes a: https://www.blanquerna.edu/ca/fcs/coneix-la-facultat/som-contacta

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna-URL
Informació - Futurs Estudiants: infofcri@blanquerna.edu
Deganat: carmenf@blanquerna.edu
Informàtica: informaticafcri@blanquerna.edu
Audiovisuals: audiovisualsfcri@blanquerna.edu
Comunicació:
- Tolo Moya: tolomoya@blanquerna.edu
Coordinació de pràctiques: fcc_cdprac@blanquerna.edu
Relacions internacionals:
- Marta Esteller: martaes@blanquerna.edu
Secretaria acadèmica: secretariafcri@blanquerna.edu
Administració: fcc_administracio@blanquerna.edu
Màsters i estudis de postgrau: infopostgrausfcri@blanquerna.edu
- Joan Sabaté: joanss@blanquerna.edu
Institut de recerca: gestiorecercafcri@blanquerna.edu
Biblioteca: bcafcri@blanquerna.edu
Alumni: alumnifcri@blanquerna.edu
Tots els contactes a: https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/organigrama

