Proposta d’activitats
curs 2020-21
online i presencials
Tallers Blanquerna-Escola online
Sessions informatives (online i presencials)
Sessions d’orientació (online i presencials)
Premis Blanquerna Impulsa

Tallers
Blanquerna-Escola
online

Tallers Blanquerna-Escola
Online
Blanquerna-URL durant el curs 2020-21 ofereix 3 tallers virtuals
perquè els estudiants puguin realitzar-los des de les seves aules, en
substitució als tradicionals Tallers Blanquerna-escola que organitzava a
les seves facultats:
- Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
- Facultat de Ciències de la Salut
- Facultat de comunicació i Relacions Internacionals

Uns tallers a mida
Flexibilitat de dates i horaris
Flexibilitat de modalitat (grupal o individual)
Possibilitat d’animació i conducció del taller per part de Blanquerna (online)

Tallers Blanquerna-Escola
Online
Estructura dels tallers:

1
Introducció al taller:
visualització d’un vídeo sobre
com transcorre el dia a dia de la
professió escollida al taller

2
Treball, en grup o individual, d’un dossier*
elaborat a partir del vídeo visionat
Exercicis exploratoris sobre habilitats i interessos
propis.
Descoberta dels diferents perfils laborals del sector
professional escollit.
Coneixement de les diverses sortides professionals,
segons els estudis que puguin escollir a la universitat,
amb breus explicacions sobre les funcions i activitats
pròpies de cada perfil professional.
Entrevistes amb professionals de cada sector sobre els
graus acadèmics i les seves professions
*els dossiers es poden sol·licitar en pdf interactiu o bé en paper imprès.

3
Guia per al professorat

Tallers Blanquerna-Escola
Online
Tallers a escollir

“Un dia en el món
de la publicitat”

“Un dia d’un/a
fisioterapeuta”

“Un dia
a l’escola”

Com transcorre un dia en una agència de publicitat?
Com s’estructuren les diferents tasques dels
professionals que hi treballen? Quins estudis són
necessaris per dur-les a terme? Quines diferències
hi ha entre la publicitat, les relacions públiques i el
màrqueting? M’imagino treballant en aquest sector?

Quina és la feina del/la fisioterapeuta? En quins
àmbits pot exercir la seva feina? Cal fer un grau
universitari per ser fisio? Quines habilitats són
necessàries per ser un bon professional de la
fisioteràpia? Si m’agrada la biologia i l’anatomia,
vol dir que em pot interessar aquesta professió?

Què significa ser mestre/a? Quines són les seves
funcions dins el procés educatiu infantil? Cal tenir
unes habilitats concretes per ser-ho? Quins altres
perfils professionals interactuen dins d’una escola?
M’agradaria treballar en una escola com a mestre/a,
psicòleg, psicopedagoga, logopeda?

del 18 de gener al 28 de maig de 2021

del 18 de gener al 28 de maig de 2021

del 18 de gener al 28 de maig de 2021

1 hora

1 hora

1 hora

estudiants de Batxillerat i de cicles Formatius

estudiants de Batxillerat i de cicles Formatius

estudiants de Batxillerat i de cicles Formatius

APUNTA-T’HI

APUNTA-T’HI

APUNTA-T’HI

Tallers Blanquerna-Escola
Online
Funcionament dels Tallers

El grup classe pot realitzar el mateix taller o els tres tallers simultanis.
Per tant, es poden realitzar en modalitat grupal o individual.
El centre que ho sol.liciti pot comptar amb una presentació online del
taller per part de Blanquerna.
Un cop finalitzat el taller, els estudiants que ho sol.licitin, podran fer una
pràctica o una visita guiada a una de les nostres facultats, sempre que
les mesures sanitàries ho permetin.

Tallers on demand
Tallers online

Tallers presencials

Oferim xerrades pràctiques impartides
per professorat de Blanquerna,
especialista en cadascun dels àmbits
acadèmics següents:

Per als centres educatius que ho sol·licitin,
oferim tallers pràctics per a grups reduïts
d’estudiants que vulguin aprofundir en
algun dels àmbits professionals següents:

ciències de la salut
ciències de l’esport
comunicació
relacions internacionals
educació

comunicació
relacions internacionals
ciències de l’esport
educació
ciències de la salut

Per sol.licitar dia i hora envieu correu a cristinafs@blanquerna.url.edu

Sessions informatives
sobre els graus universitaris

Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals Blanquerna

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

Facultat de Ciències
de la Salut Blanquerna

Comunicació Audiovisual
Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
Periodisme i Comunicació Corporativa
Comunicació Digital
International Relations
Global Communication Management
Doble grau en Periodisme, Comunicació
corporativa i Relacions Internacionals

Psicologia
Logopèdia
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Gestió Esportiva
Educació Infantil
Educació Primària
Doble grau en Psicologia i Logopèdia
Bachelor in International Education

Infermeria
Fisioteràpia
Nutrició Humana i Dietètica
Farmàcia

Sessions informatives
Sessions informatives sobre els graus universitaris en tres formats diferents

1

2

Sessions informatives
presencials sobre els
nostres graus als centres
educatius

3

Sessions informatives
en grups reduïts
presencials
Novetat!

Xerrades generals per als
grups classe, segons els
itineraris acadèmics dels
estudiants

Sessions informatives
Blanquerna online
Novetat!

Xerrades amb grups de 5 a 15
estudiants interessats en graus
universitaris concrets (poden
fer-se fora de l’horari escolar al
mateix centre o a les nostres
facultats)

de novembre 2020 a maig 2021

1 hora

Per sol.licitar dia i hora envieu correu a cristinafs@blanquerna.url.edu
Consulteu la nostra oferta formativa

Adaptació de les dues
modalitats presencials en
format online

Sessions d’orientació
acadèmica
Sessions adreçades a:
Estudiants
Tutors de 4t d’ESO i batxillerat
Famílies

Sessions d’orientació
acadèmica
Adreçades a estudiants:

1

Adreçades a tutors de 4t d’ESO
i Batxillerat

2

Sessió “El primer any
a la universitat”
presencial
MÉS INFO

1

Sessió “El primer any
a la universitat” online
Novetat!
MÉS INFO

Sessió “Com ajudar
en la decisió dels
estudis universitaris”.
(presencial/online)

Adreçades a famílies

1
Sessió “Escollir estudis
universitaris al segle XXI”.
a càrrec de Blanquerna
i La Salle-Universitat Ramon Llull
5 de novembre de 2020 a les 19h
MÉS INFO

de novembre 2020 a maig 2021

1 hora

Per sol.licitar dia i hora envieu correu a cristinafs@blanquerna.url.edu

Sessió
“El primer any a la universitat”

Blanquerna-URL ha dissenyat aquesta sessió d’orientació per acompanyar els
joves de 16 a 18 anys en la difícil tasca de decidir què estudiaran. Amb el títol El
primer any a la universitat, la finalitat de la sessió és la d’oferir als estudiants
pautes i guies per a l’elecció dels seus estudis, però a través de l’experiència
universitària. Mitjançant la visió de quins són els reptes i del què suposa l’ingrés
i la superació d’un primer curs universitari, s’interpel·la els estudiants per ajudarlos a prendre una decisió sobre el seu futur acadèmic.
Aquesta sessió, dinàmica i interactiva, es planteja com un complement a les
diferents activitats d’orientació i d’autoconeixement dissenyades i organitzades
pels propis centres.

De novembre 2020 a maig 2021

1 hora

Per sol.licitar dia i hora envieu correu a cristinafs@blanquerna.url.edu

Premis
Blanquerna Impulsa
Adreçats a estudiants i docents de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

3a edició

Premis
Blanquerna Impulsa
Per a aquesta Tercera Edició, els projectes que s’hi presenten s’han
hagut d’executar durant el curs 2019-20 o realitzar-se durant el curs
2020-21, i han de girar entorn als ODS següents:
Salut i Benestar
Igualtat de Gènere
Producció i consum responsables
Modalitats dels projectes:
- Projectes portats a terme pel cos docent del centre Novetat!
- Projectes portats a terme entre estudiants i docents
- Projectes portats a terme per estudiants de forma individual o en grup reduït Novetat!

3a edició

Premis
Blanquerna Impulsa
Categories dels Premis

Premi a l’activitat
en l’àmbit
comunicatiu

Premi a l’activitat en
l’àmbit educatiu
escolar

Premi a l’activitat
en l’àmbit de la
salut

Premi a l’activitat
en l’àmbit de
les relacions
internacionals

Presentació dels projectes fins al 14 de maig de 2021
Per a inscripcions i altra informació, consulteu a www.premisblanquernaimpulsa.com
Consulteu la web dels Premis Impulsa

Viu l’experiència universitària
és una iniciativa del servei d’orientació universitària Blanquerna
Contacte
Cristina Feixas i Sibila
cristinafs@blanquerna.url.edu
Servei d’Orientació Universitària
orientaciouniv@blanquerna.url.edu
T. 93 253 30 38

