
PRESENTACIÓ
Data:
6 de març del 2020

Lloc: 
Auditori Cardenal Jubany 
de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna-URL. 
Carrer Císter, 34 - Barcelona.
 
Inscripció:
La inscripció és gratuïta 
per als centres de pràctiques 
col·laboradors de la Facultat. 
Per raons organitzatives cal 
registrar-se abans del dia 
28 de febrer a través del 

formulari d’inscripció.

JORNADA D’ACTUALITZACIÓ 
PER A CENTRES DE PRÀCTIQUES | CURS 2019-20

L’objectiu d’aquesta jornada és, d’una banda, oferir un espai de reflexió sobre un tema d’interès i d’actuali-
tat per als professionals que participen en les institucions o en els centres col·laboradors amb la Facultat 
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL (FPCEE). De l’altra, pretén esdevenir 
un punt de trobada per a totes aquelles persones que se senten vinculades a la nostra institució amb un 
esperit de cooperació i de compromís.

La jornada comprèn la multidisciplinarietat de les connexions amb les noves generacions, amb els pa-
cients, clients i usuaris, amb els equips i amb les tecnologies. La clau d’aquest any radica en la reflexió 
sobre l’autolideratge i la capacitat de crear nous reptes motivadors. 

Els experts convidats ens aportaran, des de diferents disciplines, les seves reflexions i experiències so-
bre temes d’interès per a les nostres professions des d’un vessant actualitzat que, sens dubte, no ens 
deixarà indiferents.

Lliurament de la documentació

Presentació de la jornada
Dr. Sergi Corbella, degà de la FPCEE Blanquerna-URL
Dra. Olga Herrero, vicedegana d’Estudis Socials i de la Salut i d’Ordenació Acadèmica de la FPCEE 
Blanquerna-URL
Dra. Tary Gómez, coordinadora de Pràctiques de Psicologia, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, 
Gestió Esportiva, Logopèdia i màsters universitaris de la FPCEE Blanquerna-URL

Conferència: “Connectats als reptes”
Sr. Albert Bosch, llicenciat en Ciències Empresarials, MBA a ESADE, amb una llarga trajectòria com 
a aventurer, emprenedor i escriptor

Descans. Esmorzar

Taula rodona
“Tot el que heu de saber sobre internet abans que els vostres fills”
Sr. Francesc Grau, graduat en Comunicació, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Uni-
versitat de Girona, consultor estratègic de comunicació online, tècnic superior en desenvolupament 
i aplicacions informàtiques i màster en Comunicació Empresarial especialitzat en noves tecnologies 
de l’IDEC-Pompeu Fabra

“Detectar talento: El enigma de Charles Chaplin”
Sr. Víctor Amat, llicenciat en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Professor col·laborador a l’Insti-
tut Català de la Salut, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, així com a la Universitat 
de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Giro-
na i les Heures-Fundació Bosch i Gimpera. President de l’Associació Espanyola de Psicoteràpia Breu 
i director del màster i postgrau en Teràpia Breu i Estratègica de la Universitat de Girona

“Construint entorns laborals saludables des de la teoria de xarxes i el capital social”
Dra. Elena Carrillo, dietista-nutricionista i doctora en Educació per la Universitat Ramon Llull, pro-
fessora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i investigadora principal del Grup de 
Recerca Global Research on Wellbeing-GRoW 

Moderadora: Sra. Elena Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna-URL i coordinadora del màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagò-
gica i Direcció de Centres Educatius de la FPCEE Blanquerna-URL

Cloenda de la jornada
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PROGRAMA 

https://docs.google.com/a/blanquerna.url.edu/forms/d/e/1FAIpQLSfp3QCjfeXrUQgd2_XWWm-FobzKvPbHo_m0fNQLfs2Iq5WSKw/viewform

