
CAMÍ A LA
UNIVERSITAT
CURS 2020-21
Activitats d’orientació i acompanyament per a les 
escoles, el professorat, els estudiants i les seves 
famílies.



A La Salle Campus Barcelona hem desenvolupat un nou model educatiu 
personalitzat, flexible i intel·ligent, l’Smart Learning, que es va posar 
en marxa el passat mes de setembre de 2020. És gràcies a aquesta 
tecnologia d’última generació que totes aquestes activitats es podran 
realitzar de manera virtual, adaptant-nos així al context actual.

La Salle Campus Barcelona vol acompanyar-vos en la vostra tasca docent oferint un seguit 
d’activitats transversals destinades a les escoles, alumnes, famílies i professorat.

SMART
LEARNING

REC

NOUS TEMPS, NOU 
CONTEXT EDUCATIU



Double Degree Qualification in International Computer Engineering 
and Management of Business and Technology

ARQUITECTURA I EDIFICACIÓ

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Grau en Estudis d’Arquitectura

ARTS DIGITALS, ANIMACIÓ & VFX

Grau en Animació & VFX

Grau en Arts Digitals

GRUP ANGLÈS

GRUP ANGLÈS

100% ANGLÈS

3 ANYS

3 ANYS

3 ANYS

100% ANGLÈS

100% ANGLÈS

100% ANGLÈS

GRUP ANGLÈS

BUSINESS & MANAGEMENT

Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques

Grau en Digital Business, Design and Innovation

Grau en Business Intelligence & Data Analytics

·  Menció en Màrqueting Digital 
·  Menció en Emprenedoria Digital
·  Menció en Economia Digital
·  Menció en Sports Management
· Menció en Social Media

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en International Computer Engineering

Grau en Tècniques d’Aplicacions de Software

INFORMÀTICA

Grau en Enginyeria Telemàtica 
· Xarxes i Tecnologies d’Internet

Doble Titulació en Enginyeria Telemàtica i Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació

Doble Titulació en:

· Menció en Videojocs

Grau en Enginyeria Multimèdia

ENGINYERIES TIC I TECNOLOGIA

· Menció en Robòtica

Grau en Enginyeria Electrònica

Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

·  Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia

·  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria Multimèdia

·  Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Enginyeria en  
   Organització de les TIC

·  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en 
   Organització de les TIC

GRAUS UNIVERSITARIS 
OFICIALS

A La Salle Campus Barcelona som experts en tecnologia i està present en tots els Graus com a eix 
transversal de les cinc àrees de coneixement: Arquitectura i Edificació, Business & Management, 
Informàtica, Arts Digitals, Animació & VFX, Enginyeries TIC i Tecnologia.

NOU



ESCOLAB
 
A través de l’Ajuntament de Barcelona 
EscoLab ofereix activitats als 
laboratoris més capdavanters del 
país. 
Les activitats consisteixen en tallers 
teòrico-pràctics als nostres laboratoris 
on entraran en contacte directe amb el 
professorat i la coordinació dels tallers 
que els gestionen. 

AMBASSADOR STUDENT

Estudiants de La Salle Campus 
Barcelona comparteixen la seva visió i 
experiència universitària amb alumnes 
preuniversitaris de la seva antiga escola.

*Possibilitat de fer la xerrada d’orientació 
vocacional impartida per l’orientador/a 
acadèmic/a amb el suport d’un/a 
ambassador student.

XERRADES A LES ESCOLES

• Orientació acadèmica amb 
experiència gamificada: xerrada 
d’orientació vocacional i acadèmica 
en la qual orientarem i acompanyarem 
als vostres alumnes en la trobada 
de les seves vocacions a través 
d’aprenentatge gamificat.

• Com realitzar un bon treball 
recerca? Xerrada que resol els 
dubtes més comuns dels estudiants 
quan s’enfronten al treball de recerca. 
Entre d’altres, es tracten les següents 
qüestions: escollir la temàtica, generar 
la hipòtesi, trobar la metodologia adient 
a la naturalesa del treball i distingir les 
parts d’aquest.

CFGS

CFGS

CFGS

VIRTUAL

VIRTUAL

PRESENCIAL

2n BATX

BATX

1r BATX

1r BATX

TALLERS A LA SALLE CAMPUS 
BARCELONA

Tallers formatius i experiencials per 
despertar vocacions que permeten als 
estudiants descobrir i experimentar dins les 
nostres 5 àrees de coneixement a través 
d’exercicis pràctics.

• Arquitectura i Edificació

• Business & Management

• Art Digital i Animació

• Enginyeria i Informàtica

• Enginyeries TIC i Tecnologies

Sol·liciteu una xerrada o activitat 
personalitzada pels vostres 
alumnes en format presencial o 
virtual al Campus o les vostres 
escoles. 
Escriu-nos a sia@salleurl.edu

ACTIVITATS PER A ESCOLES

VIRTUAL

PRESENCIAL

2n BATX

https://www.salleurl.edu/ca/escoles-i-families/activitats-escoles
http://


BOJOS PER LA CIÈNCIA          
      Inici 23 Gener 

La Salle Campus Barcelona amb la 
col·laboració de la Fundació La Pedrera 
dintre del seu programa Bojos per la 
Ciència, ofereix 18 tallers en els àmbits  
Web, Apps Mòbils, Videojoc, Robòtica 
i Ciberseguretat. Projecte que té 
com a finalitat promoure les vocacions 
relacionades amb les noves tecnologies. 
Sessions de 4 hores, dissabtes de gener a 
desembre.

Inscripcions obertes fins al 29 d’octubre.

CONCURS CO-TUTORITZACIÓ 
TREBALL DE RECERCA             

El professorat de La Salle Campus Barcelona 
posa a disposició de l’alumnat de 1r de 
Batxillerat la seva experiència i coneixements 
en recerca. Els guanyadors podran fer ús 
de les instal·lacions de La Salle Campus 
Barcelona, i gaudiran de tres tutories 
personalitzades amb experts en la 
matèria.

Inscripcions fins al 28 de maig. Resolució dels 
guanyadors al 4 de juny.

SUMMER SCHOOL              
      Del 6 al 17 de Juliol

Cursos preuniversitaris 100% en anglès, 
dirigits a alumnes d’entre 15 i 18 que 
pretenen despertar vocacions mentre gaudeixen 
d’una experiència internacional amb companys 
d’arreu del món. Tots els programes inclouen 
activitats socials i culturals. 

OPEN CLASS              
      Sol·licita el teu dia 

Oferim l’oportunitat de viure l’experièn-
cia d’assistir a una classe, conèixer el 
professorat i els estudiants, i gràcies a 
l’Smart Learning, podràs assistir a una 
open class en format virtual.

OFERIM L’OPORTUNITAT DE 
VIURE L’EXPERIÈNCIA 
D’ASSISTIR A UNA 
CLASSE, CONÈIXER EL 
PROFESSORAT I ELS 
ESTUDIANTS, I VISITAR LES 
NOSTRES INSTAL·LACIONS.

ACTIVITATS PER A ESTUDIANTS

1r BATX 1r BATX

4t ESO

1r BATX

CFGS

VIRTUAL

PRESENCIAL

2n BATX



Des de La Salle Campus Barcelona 
volem donar-vos totes les eines i recursos 
perquè pugueu desenvolupar la vostra 
tasca educativa en el context actual. Per 
aquesta raó, aquest any proposem dues 
activitats dirigides al professorat que 
tenen per objectiu millorar i personalitzar 
l’aprenentatge dels vostres alumnes.

MONOGRÀFIC BIG DATA: COM 
MILLORAR EL RENDIMENT 
DELS ESTUDIANTS A 
TRAVÉS DE LES DADES           
      28 Gener - 10:00 h a 13:30 h 

Taller pràctic on es treballaran 
diferents eines d’avaluació, la 
interpretació dels resultats i el seu 
impacte en la millora de l’aprenentatge 
dels estudiants. S’explicaran programes 
i aplicacions com Kahoot, Socrative, 
EdPuzzle i Plickers.

Inscriu-te!

COACHING EDUCATIU: VALOR 
CLAU EN ELS HÀBITS D’ESTUDI           
      Inscripcions pròximament  

En un entorn on els estudiants estan 
sobredimensionats d’informació i envoltats 
de tecnologia, ajudar-los, a organitzar-se i 
administrar-se el seu temps és la clau de l’èxit 
en la seva consecució dels estudis. 

DESPERTAR VOCACIONS 
DE FUTUR ÉS LA NOSTRA 
PASSIÓ I MANTENIR UNA 
FORMACIÓ CONTINUADA AMB 
BASE TECNOLÒGICA,
EL NOSTRE REPTE. 

ACTIVITATS PEL PROFESSORAT

VIRTUAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

PRESENCIAL

https://www.salleurl.edu/ca/activitats-pel-professorat
https://www.salleurl.edu/ca/escoles-i-families/activitats-pel-professorat/monografico-learning-analytics


ESCOLLIR ESTUDIS 
UNIVERSITARIS AL SEGLE XXI. 
COM ES POT ORIENTAR 
ALS FILLS I A LES FILLES?            
      5 Novembre - 19:00 a 20:30 h  

Escollir l’itinerari de batxillerat, les 
diferències entre els Graus de 3 i 
4 anys i les dobles titulacions, la 
internacionalització del estudis i 
l’acompanyament en la presa de 
decisió seran, entre d’altres, els temes 
que tractarem en aquesta sessió impartida 
per membres de la Universitat Ramon Llull, 
a les instal·lacions de La Salle Campus 
Barcelona. Aquesta xerrada es realitzarà en 
format presencial (amb aforament limitat) i 
virtual.

Inscriu-te!

Ara més que mai, els vostres fills i filles 
s’enfronten a una de les decisions més 
importants de la seva vida: escollir els seus 
estudis universitaris. 

Saber com pensa aquesta generació i conèixer 
com està organitzat el sistema educatiu a 
Catalunya és clau per tal d’acompanyar-los en 
aquesta presa de decisió. 

Des de La Salle Campus Barcelona us 
convidem a aquestes dues activitats dirigides a 
pares i mares d’alumnes de 2n Cicle de L’ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior 
per entendre com ha marcat la situació actual a 
aquesta generació. 

GENERACIÓ ZETA: NOVES FORMES 
DE PENSAR, NOVES FORMES 
D’EDUCAR               
      06 Maig - 19:00 a 20:30 h  

Els centennials (nascuts entre 1994-2010) són 
pragmàtics, creatius, tolerants i crítics amb la 
seva realitat. D’aquí que els sistemes educatius 
estiguin experimentant un canvi. Durant aquesta 
sessió abordarem les noves formes de pensar 
i aprendre dels joves de la Generació Digital. 
Tractarem temes d’orientació acadèmica, com 
ajudar-los en l’elecció dels seus estudis universitaris 
i enfocar el seu futur professional, i explicarem com 
són les noves metodologies de La Salle Campus 
Barcelona tenint en compte el nou context, i canvis 
en el paradigma educatiu.

Inscriu-te!

ACTIVITATS DIRIGIDES A PARES 
I MARES D’ESTUDIANTS DE 2N 

CICLE DE L’ESO, BATXILLERAT I 
CICLES FORMATIUS DE 

GRAU SUPERIOR.

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES

VIRTUAL

AFORAMENT
LIMITAT

VIRTUAL

PRESENCIAL

https://www.salleurl.edu/ca/escoles-i-families/orientacio-i-acompanyament-families
https://events.salleurl.edu/orientacio_estudis
https://www.salleurl.edu/ca/xerrada-dorientacio-families-generacio-zeta
https://www.salleurl.edu/ca/escoles-i-families/orientacio-i-acompanyament-families


JORNADES DE 
PORTES OBERTES

Dissabte, 23 de gener del 2021, a les 9h

Dissabte, 17 d’abril del 2021, a les 9h

SESSIONS 
INFORMATIVES

Dijous, 26 de novembre del 2020, a les 18h

Dijous, 18 de febrer del 2021, a les 18h

DESCOBREIX EL CAMPUS

Les Jornades de Portes Obertes i Sessions informatives estan adreçades a famílies d’estudiants de 2n 
cicle de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Graus Superior. En aquestes sessions, t’informarem sobre el 
Grau d’interès, tindràs l’oportunitat de parlar amb el professorat i els estudiants actuals, visitar el Campus i 
conèixer els requisits del procés d’admissió així com el programa de beques i ajudes.

Aquests esdeveniments es realitzaran en format virtual i/o presencial.

https://www.salleurl.edu/ca/admissions/graus/jornada-de-portes-obertes-i-sessions-informatives
https://www.salleurl.edu/ca/admissions/graus/jornada-de-portes-obertes-i-sessions-informatives


salleurl.edu

CAMPUS BARCELONA
Sant Joan de La Salle, 42. 
08022 Barcelona
+34 932 902 405
+34 682 002 366
sia@salleurl.edu

Segueix-nos a @LaSalleBcn:

https://www.salleurl.edu/ca
https://es-es.facebook.com/LaSalleBCN/
https://www.youtube.com/user/BesLaSalle
https://twitter.com/lasallebcn?lang=es
https://www.linkedin.com/school/la-salle-bcn/
https://www.instagram.com/lasallebcn/?hl=es
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