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uan un estudiant
inicia l’etapa univer-
sitària, sovint es

dona la circumstància que, a
més, comença el període
d’independència. Una vegada
presa la decisió d’estudiar fo-
ra i tenint clar el lloc de desti-
nació, els estudiants s’expo-
sen a l’elecció sobre on volen
viure. Triar viure en una resi-
dència universitària, aporta
una sèrie d’avantatges:

1) Major èxit acadèmic.
Viure en una residència uni-
versitària proporciona avan-
tatges a l’hora d’estudiar. La
combinació de l’espai desig-
nat a estudi i models de
conducta escolars creen un
entorn propici per al desenvo-

lupament acadèmic.
2) Comoditat i serveis. Els

que viuen en una residència
tenen tot el que necessiten a
l’abast: neteja, bugaderia,
àpats… Tots aquests serveis
suposen estalvi de temps.

3) Esdeveniments i activi-
tats. Amb la resta de com-
panys de residència sempre
hi ha algun pla o algun esde-

veniment al qual assistir, el
que fomentarà les relacions
socials.

4) Ampliar el cercle d’a-
mics. Viure en residència et
connecta amb els nous com-
panys, el que permet forjar
bones amistats i formar una
gran família universitària.

5) Més seguretat. La resi-
dència ofereix una major tran-

quil·litat. Els estudiants que
viuen en aquests centres gau-
deixen d’uns alts estàndards
de seguretat.

6) Creixement i desenvolu-
pament personals. La resi-
dència suposa una oportuni-
tat única per desenvolupar
altres capacitats i habilitats
fora de l’aula. L’estalvi de
temps en altres aspectes per-

met desenvolupar el pensa-
ment crític i la comunicació
amb altres persones.

7) Suport. Començar la uni-
versitat simbolitza una nova
etapa en la vida d’un estu-
diant. Des del moment de la
seva arribada a la residència
fins que acaba el curs, sap
que comptarà amb el suport
dels companys.

Q

ESPAIS IDONIS PER A LA
CONVIVÈNCIA

INTRODUCCIÓ

Les residències són
un indret propici per
al desenvolupament
acadèmic i personal

Els residents
universitaris tenen tot
tipus de serveis i
comoditats a l’abast
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a residència Sarrià
compta amb 20
anys d’experiència,

un espai privilegiat dotat dels
serveis necessaris per a l’es-
tudi i l’estudiant. La filosofia:
estudiar sense interferències,
amb la voluntat que l’alumne
trobi les eines per aconseguir
els objectius.

Ofereixen recepció les 24
hores del dia els 365 dies de
l’any. Habitacions dobles i in-
dividuals, amb climatització,
lavabo amb dutxa, llum natu-
ral, nevera, armari individual i
taules d’estudi. Pensió com-
pleta (esmorzar, dinar, sopar)
de dilluns a diumenge, amb
cuina pròpia. Neteja de les
habitacions i canvi de tovallo-
les dues vegades per setma-
na i de llençols un cop per

setmana. Internet Wi-Fi a tota
la residència. Disponibles les
24 hores del dia dues sales
d’estudi, sis sales de treball
en grup, sala d’arquitectura,
belles arts i disseny, sala
d’informàtica, sala de música
i de televisió. A més, hi ha ac-
cés lliure al centre esportiu
Can Caralleu.

A la residència s’impartei-
xen cursos d’idiomes, reforç
d’assignatures o classes de
música, per adaptar-se a les
necessitats de l’estudiant.

És un espai privilegiat dotat d’allò necessari per a l’estudi i l’estudiant, i disposa
d’una oferta completa amb tots els serveis inclosos per evitar sorpreses i imprevistos

L

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ

Ofereix cursos
d’idiomes, reforç
d’assignatures i
classes de música

20 ANYS D’EXPERIÈNCIA

0

Molt bona connectivitat en
transport públic les 24 ho-
res i amb alta freqüència
des de la porta de la resi-
dència. Bus, metro i FGC.
Consulteu: www.tmb.cat

el transport!
AUTOBÚS, METRO
I FERROCARRIL

Els residents disposen
d’un servei propi de bus
directe a les universitats
de Sant Cugat (Esade, UIC
i UPC) adaptat als seus
horaris.

SERVEI DE BUS
PROPI I DIRECTE
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Un espai on l’estudi i 
el desenvolupament personal

són una prioritat
T. +34 93 206 55 40  |  F. +34 93 204 08 52

Carrer Esports, 1-7. 08017 Barcelona

inscriu-te online 
curs 2020-2021

residenciasarria.com

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SERVEIS INCLOSOS:
Recepció les 24 hores del dia durant tot l’any.

Habitacions dobles i individuals.
Equipades amb climatització, lavabo amb
dutxa, llum natural, nevera, armari individual i
taules d’estudi.

Pensió completa de dilluns a diumenge.
Cuina pròpia. 

Possibilitat d’agafar pícnic per a emportar.

Neteja de les habitacions i canvi de tovalloles
dues vegades per setmana i canvi de llençols
un cop per setmana. 

Internet Wi-Fi a tota la residència.

8 sales d’estudi i de treball amb llum natural i
de diferents capacitats. 

Accés al Centre Esportiu Can Caralleu
(adjacent a la residència).

I molt més! Visita la nostra pàgina web
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UNIVERSITATS DE PRESTIGI
FORMACIÓ

La ciutat gaudeix d’una variada oferta quant a estudis superiors, amb importants
centres especialitzats en diferents àrees, des de tecnologia fins als negocis 

arcelona és una im-
portant ciutat uni-
versitària, amb una

àmplia oferta pel que fa a es-
tudis superiors, tant en l’àm-
bit públic com privat. La Uni-
versitat de Barcelona (UB) és
la més gran i amb més tradi-
ció, amb facultats repartides
per tota la ciutat: Zona Uni-
versitària-Palau Reial, Cam-
pus Mundet o el Campus
d’Humanitats són alguns dels
grans nuclis d’activitat de la
UB.

La Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) és una al-
tra de les universitats de
prestigi de la capital catalana,
especialment reconeguda en
recerca amb gairebé 80 pro-
grames de doctorat. El cam-
pus és a Cerdanyola del Va-
llès, a uns 15 quilòmetres  de
Barcelona, amb la qual està
molt ben connectada mitjan-
çant transport públic.

D’altra banda, la Universi-
tat Pompeu Fabra (UPF), igual
que la UB, té diversos edificis
repartits per la ciutat, però en
aquest cas estan tots molt a

prop, a menys de 15 minuts
caminant del parc de la Ciu-
tadella. El centre és especial-
ment prestigiós en estudis
de dret, economia, ciències
polítiques i comunicació.

Pel que fa a la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC), està especialitzada en
els àmbits de l’enginyeria,
l’arquitectura i les ciències.
Totes les facultats son a Zo-
na Universitària i Palau Reial.

Quant a universitats priva-
des, la Ramon Llull (URL) és
la més destacada, amb més
de 17.000 estudiants ins-
crits en fins a 11 institucions
d’ensenyament superior i re-
cerca. Els més importants
són l’Institut Químic de Sar -
rià, Blanquerna, La Salle, la
Facultat de Filosofia o la Fa-
cultat d’Educació Social i Tre-
ball Social Pere Tarrés. 

Finalment, Barcelona tam-
bé acull algunes de les més
reconegudes escoles de ne-
goci. Esade (Escola Superior
d’Administració i Direcció
d’Empreses) és la més presti-
giosa, arribant a destacar en-
tre les primeres mundials en
aquest camp. La seu central
és a Pedralbes, una de les zo-
nes més exclusives de la ciu-
tat.

També a Pedralbes hi ha
ubicat un altre important cen-
tre de formació en negocis,
l’IESE Business School. En
aquest àmbit també cal res-
saltar dues escoles amb pro-
jecció internacional i amb sei-
xanta anys d’història, l’EAE
Business School, i l’EADA (Es-
cola d’Alta Direcció i Adminis-
tració).

La UB i la UAB són
les dues principals
universitats de la
capital catalana

Barcelona té algunes
escoles de negocis
reconegudes
internacionalment

B
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Situada a la part alta de Barcelona - Al districte de Sarrià-Sant Gervasi
Excel·lent comunicació amb la zona universitària i el centre de la ciutat.

Habitacions individuals i dobles, àmplies, lluminoses i funcionals
Cuina pròpia – Menjar casolà de dilluns a diumenge

Neteja de les habitacions – Servei de bugaderia

Wi-Fi Sales d’estudi i disseny – Sales de treball en grup obertes les 24 h.
Diverses Sales de TV, DVD i sales d’estar.

Jardí privat amb terrassa- solàrium – Gimnàs amb piscina concertat.

www.residenciaroca.com - cristina@residenciaroca.com
C/Ciutat de Balaguer, 65 - 08022 Barcelona - Tel; +34 934 173 194 - 686 964 627
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Els alumnes de secundària i batxillerat han de tenir les eines necessàries per
orientar la seva formació universitària en concordança amb les preferències laborals

olts alumnes de se-
cundària i batxille-
rat necessiten aju-

da per identificar la formació
més adequada per a la vida
professional que volen desen-
volupar en el futur. Una sèrie
de consells pràctics els po-
den ajudar.

En primer lloc, cal detectar
els camps de coneixement
que més interessen. Quan
els joves pensen en els estu-
dis que volen seguir sovint
acostumen a fer-ho, en primer
lloc, segons l’àrea de conei-
xement que més els agrada
al centre educatiu. Per pen-
sar-ho bé, cal saber la cor -
respondència temàtica entre

àrees curriculars, modalitats
i itineraris, i els estudis que
es vulguin realitzar tant de ci-
cles formatius com universi-
taris. 

D’altra banda, és impor-
tant identificar els camps
professionals, actuals i fu-
turs. Els adolescents han de
projectar en quin camp pro-
fessional els agradaria treba-
llar, per això és important
que s’informin bé de totes
les professions que existei-
xen i que no es quedin amb
les que solament coneixen
per familiars, amics o que
han vist en pel·lícules o sè-
ries de televisió. Identificar
les professions suposa,

igualment, pensar a fons en
la utilitat real dels estudis
que es volen cursar.

També cal avaluar les com-
petències pròpies de l’alum-
ne. Tothom té unes compe-
tències més desenvolupades
que unes altres, i és necessa-
ri identificar-les per seguir
una formació que permeti
desenvolupar-les encara més.
L’adolescent ha de ser cons-
cient tant de les seves capa-
citats per adquirir, analitzar o
aplicar diferents tipus de co-
neixement, com de les seves
habilitats en la dimensió so-
cial com, per exemple, la co-
municació o les relacions per-
sonals.

M Cal primer de tot
identificar els camps
de coneixement que
interessen el jove

L’adolescent ha de
ser conscient de les
seves capacitats i
habilitats 

CONSELLS
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Un altre aspecte a tenir en
compte és la disponibilitat
del temps, ja que hi ha una
nova generació d’estudiants
que valora models docents
que els permetin tenir un
grau més elevat d’autono-
mia. Per aquest motiu, els
estudis virtuals generen cada
vegada més interès: es pot
gestionar el temps d’una for-
ma més flexible.

Imaginar-se l’estil de vida
futur també és important.
Treballar és l’activitat que
consumeix més temps de la
vida d’una persona. Per tant,
fer aquest exercici ajuda a
detectar la identitat profes-
sional futura i optar per uns
estudis que s’adaptin a unes
preferències i necessitats
concretes. 

Independentment de l’op-
ció triada, cal tenir present
que gairebé cap decisió so-
bre els estudis és irreversi-
ble. Vivim en la societat de
l’aprenentatge continu al

llarg de la vida. De fet, el
col·lectiu de persones que es-
tan en un procés continu de
formació –per aprendre idio-
mes, per actualitzar-se labo-
ralment o per ampliar estudis,
entre altres finalitats– no pa-
ra de créixer.

En tot cas, es recomana
no prendre la decisió sobre
els estudis en solitari. Es pot
afavorir la participació de per-
sones properes a l’adoles-
cent, com ara la família, els
amics, el tutor del centre edu-

catiu... així com de persones
amb professions allunyades
del que l’estudiant viu cada
dia. En aquest sentit, un co-
neixement ampli del món pro-
fessional per part del jove in-

fluirà en el fet que l’elecció si-
gui més madura.

Ara bé, la resolució sempre
ha de ser personal i l’ha de
decidir sempre l’estudiant tot
evitant qualsevol tipus d’im-

posició. Cal assegurar que
l’adolescent es responsabilit-
za de la seva pròpia decisió i
que es compromet a treballar
per aconseguir l’èxit de l’elec-
ció que acaba efectuant.

El col·lectiu de
persones en procés
continu de formació
no para de créixer

Es recomana el
suport de família i
amics, però la decisió
ha de ser personal 
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UN ENTORN PRIVILEGIAT
ÀGORA BCN

Oberta a tota la comunitat universitària, i amb un ampli ventall d’espais i de
serveis, la residència esdevé el lloc idoni per a formar-se i viure a la ciutat

iure Barcelona des
d’un entorn privile-
giat i en un am-

bient internacional. Aquesta
és l’experiència que la resi-
dència Àgora BCN ofereix,
any rere any, a tots aquells
estudiants i professionals
que escullen aquesta opció
per a formar-se i viure a la
ciutat. 

Les més de 200 habita-
cions de la residència -de
les quals 54 són individuals,
146 dobles i quatre adapta-
des-, estan completament
equipades amb televisió, mi-
ninevera i serveis de neteja
diària, entre d’altres. Tot,
pensat per satisfer les ne-
cessitats de totes les perso-

nes residents i facilitar-los el
seu dia a dia. 

La residència Àgora BCN
constitueix un espai idoni
per a l’estudi i la formació,
gràcies a recursos com la bi-
blioteca o la sala d’informà-
tica, però també per poder
gaudir d’estones de lleure
amb diversos serveis d’oci,
com ara una sala de música,
un espai de fitness, una sala
de cinema o un espai chill-
out. 

Amb tot, Àgora BCN brinda
als estudiants la possibilitat
de viure en un ambient multi-
cultural i cosmopolita. 

La residència funciona
també com a allotjament per
a professionals que porten a
terme cursos de formació
continuada, postgraus i màs-
ters, o que vulguin treballar
en grups acadèmics o cultu-
rals. 

5% de descompte en la
1a quota amb el codi:
DIA19.

Un espai per viure
Barcelona en un
entorn especial i un
ambient internacional

V

Situada molt a prop del Campus Mundet de la UB, Àgora
BCN està perfectament connectada amb el centre de Bar-
celona amb la línia 3 de metro i els busos 27, 60, 73 i 76.
La residència està dotada de Wi-Fi, menjador amb cuina,
sala amb TV, gimnàs, biblioteca, sala d’estudi, sala de reu-
nions, billar, tauler de tennis taula i pista poliesportiva. 

UBICACIÓ PROPERA AL CAMPUS CETT-UB
descobreix més!

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS10
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VIU i ESTUDIA en un entorn 
privilegiat de BARCELONA

agoraresidents@cett.cat
Mundet

Gaudeix d’un 5% de descompte en la 1a quota amb el codi DIA19 

V
p
VIU i ESTUDIA e
privilegiat de B

en un entorn
BARCELONA

Mundet
agoraresidents@cett.cat
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Barcelona i la seva àrea metropolitana han renovat recentment l’esquema de
preus de transport públic, amb abonaments que beneficien els usuaris habituals

’Autoritat del Trans-
port Metropolità de
Barcelona (ATM) ha

introduït recentment impor-
tants canvis en el sistema de
tarifes del transport públic de
la ciutat i la seva àrea metro-
politana, amb noves targetes.
Aquests canvis tenen com a
principal objectiu simplificar
la gamma de títols, afavorir
els usuaris habituals i captar-
ne de nous, amb vista a re-
duir les emissions contami-
nants associades a la
mobilitat privada.

D’aquesta manera, l’1 de
gener passat es va estrenar
un nou títol, la T-usual, vàlid
per a viatges il·limitats durant
30 dies des de la primera va-
lidació. La targeta substitueix
la T-mes amb un preu un 25%

inferior: 40 euros per a una
zona. Aquesta targeta està
cridada a ser “la referència”
del sistema tarifari a partir
d’ara, en comptes de la T-10,
que ha desaparegut i ha es-
tat substituïda per la T-ca-
sual, més cara, unipersonal i
vàlida per a 10 viatges al
llarg d’un any, que per a una
zona costa 11,35 euros. Tam-
bé deixen d’existir la T-50/30
i la T-trimestre.

Juntament amb la T-usual,
l’ATM també ha potenciat la
T-jove per a menors de 25
anys, una opció molt adient
per als estudiants universita-
ris. Aquesta targeta és vàlida
per a viatges il·limitats durant
90 dies i el seu preu s’ha re-
baixat un 25%, fins als 80 eu-
ros per a la zona 1.

Barcelona disposa de mol-
tes opcions de transport
públic. El metro és la ma-
nera més ràpida i senzilla
de desplaçar-se, amb 11
línies. La ciutat també
compta amb una gran flo-
ta d’autobusos –diürns i
nocturns–, amb els quals
es pot anar a qualsevol
punt. D’altra banda, hi ha
dos trams de tramvia
(Trambaix i Trambesòs)
que es divideixen en 3 lí-
nies cadascun, a punta i
punta de la Diagonal.

a més!
OPCIONS PER
DESPLAÇAR-SE

L La nova T-usual
permet fer viatges
il·limitats durant 30
dies per 40 euros 

La T-10 desapareix i
dona pas a la nova 
T-casual, més cara 
i d’ús unipersonal

TRANSPORT

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS12
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Residència Universitària Augusta
La teva família a Barcelona

20 raons per viure a RUA
· Esmorzar diari
· Cuina diària a la residència
(dieta mediterrània, de dilluns a divendres)

· 3 serveis diaris: esmorzar, berenar i sopar
· Adequació a les necessitats dels estudiants 
· Horaris de menjar flexibles
· Neteja diària de la RESIDÈNCIA
· Rentat de la roba personal (servei opcional)
· Habitacions individuals i dobles
· Zona d’estudi
· Sala d’estudi per a grups (8/10 persones)
· Sala de reunió
· Telèfon d’emergència les 24 hores
· Accés lliure a la residència d’estudiants
· Wifi gratuïta a tota la residència
· Premsa diària
· Trucades gratuïtes a fixos nacionals
· TV plasma a les habitacions
· Mininevera a les habitacions
· Terrassa 
· Programa d’activitats ‘El valor de les relacions’

www.residencia-augusta.com 
Travessera del Gràcia, 96, 1r · 08006-Barcelona

info@ruagrup.com
Tel.: +34 933 689 099

I tot des de 695 € (*) al mes!(*) +10% d’IVA
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ADAPTATS A CADA ESTUDIANT
RESA

Parlem amb Carlos Cano, cap de màrqueting de RESA, sobre els principals trets de
la xarxa de residències, on es potencia l’allotjament a mida i la interacció entre residents

uantes residències
té RESA?
RESA disposa de

33 residències universitàries
en 19 ciutats espanyoles. A
més, forma part del grup in-
ternacional Greystar, que té
presència en països com Ale-
manya, Regne Unit i Holanda.
Això facilita molt les coses
als residents que es plante-
gin marxar d’Erasmus.

I quants centres RESA es
poden trobar a Barcelona?
RESA té set residències a
Barcelona, que tenen conveni
amb les principals universi-
tats de la ciutat. Habitual-
ment, cada centre acull estu-
diants d’una universitat
determinada, fet que facilita
la relació entre residents. A
més, també hi ha una resi-
dència RESA a Sant Cugat,
una a Castelldefels i dues a
Terrassa.

Quines modalitats d’allotja-
ment tenen?
Sabem que el públic universi-
tari és cada vegada més he-
terogeni. Per aquest motiu, la
nostra aposta és escoltar els
estudiants i oferir-los models
d’allotjament i serveis com-
plementaris adequats al seu
perfil. Per exemple, un resi-
dent pot estar en pensió com-
pleta i tenir tots els serveis al
seu abast, o bé escollir l’op-
ció de només allotjament, fet
que li proporciona més inde-
pendència. En tots els casos,
es garanteix l’equilibri entre
la privacitat de disposar d’ha-
bitació pròpia i la interacció
amb altres estudiants.

Com es facilita aquesta rela-
ció entre residents?
RESA té un programa d’activi-
tats molt extens anomenat
RESA Hub, que serveix preci-
sament per reforçar els lli-
gams entre els estudiants,
tant dins d’una mateixa resi-
dència com amb d’altres cen-
tres RESA. S’organitza per
exemple un torneig de debat,
diverses competicions espor-
tives entre diverses residèn-
cies de tot Espanya o unes
jornades d’integració a princi-

pi de curs, que culminen amb
un viatge a PortAventura. 

Quins són els perfils d’estu-
diant més habituals a RESA?
La majoria de residències es-
tan enfocades a estudiants
de grau, però també n’hi ha
d’específiques per als que
fan postgraus o màsters. Per
això aconsellem a l’estudiant
que s’informi a la web
www.resa.es sobre qui viu a
cada residència. Ho trobarà a
l’apartat Quién vive aquí.

Amb quina antelació es reco-
mana reservar plaça?
A principi de març s’obren les
inscripcions i generalment a
final d’abril ja està tot ple, so-
bretot als centres RESA de
Barcelona i Madrid. Per
aquest motiu, recomanem re-
alitzar la inscripció com
abans millor. A més, si l’estu-
diant que sol·licita la plaça al
final acaba anant a una altra
universitat se li retornen els
diners que ha abonat en el
moment d’inscriure’s.

Q
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’aprenentatge d’al-
tres idiomes és un
recurs cada cop

més demanat avui en dia, i a
Barcelona existeix un gran
ventall de possibilitats per
apuntar-se a classes de llen-
gües en horaris que es pu-
guin complementar amb les
formacions de les carreres.
Des de les mateixes universi-
tats se solen presentar diver-
ses opcions de cursos, ja si-
guin presencials o virtuals, i
recursos per a l’autoaprenen-
tatge. 

Barcelona també acull una
àmplia oferta de centres es-
pecialitzats. Com
ara diverses esco-
les oficials d’idio-
mes en les quals,
segons el centre,
es pot arribar a op-
tar a una quinzena
de llengües. A
més, hi ha una
gran oferta d’aca-
dèmies i centres
per a la difusió d’i-
diomes, com ara
el British Council. 

Una forma de
practicar i millorar és a través
d’intercanvis. Existeixen dife-
rents espais dedicats a posar
en contacte persones de dife-
rents procedències perquè
parlin les respectives llen-
gües, ja sigui organitzat per
universitats, centres cívics o
fins i tot bars. I per exemple
a través del programa Inter-
cat per fer intercanvi de con-
versa de català amb un altre
idioma. Existeixen tant troba-
des en parelles lingüístiques
com en grups de conversa.

APRENDRE IDIOMES
FORMACIÓ

La ciutat de Barcelona compta amb un gran ventall de cursos i opcions per
practicar altres llengües, ja sigui a centres especialitzats o als centres universitaris

Existeixen classes
presencials, virtuals 
i recursos per a
l’autoaprenentatge

Els intercanvis
lingüístics poden ser
tant en parella com
en grups de conversa

L
Les institucions ofereixen
informació sobre possibili-
tats d’aprendre idiomes a
Barcelona, i existeixen
llocs web específics, tant
per part de l’ajuntament
de la ciutat com de la Di-
putació o de la Generali-
tat. Presenten referències
de centres i recursos, es-
pecialment als espais de
les seves biblioteques.

a més!
LES INSTITUCIONS
DONEN OPCIONS
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Els museus mantenen una activitat constant amb l’organització de mostres
artístiques i altres esdeveniments en centres com ara el CaixaForum a Montjuïc

arcelona és seu de
nombrosos museus
i espais d’exposi-

cions, fet que mostra la in-
tensa vida cultural de la ciu-
tat. Un dels espais destacats
és el CaixaForum, situat en
un edifici modernista de Jo-
sep Puig i Cadafalch ubicat al
costat de les Fonts de Mont-
juïc, actiu a l’hora de progra-
mar exposicions i altres ac-
tes, amb activitats culturals,
educatives, concerts o confe-
rències. Per exemple, actual-
ment hi ha una exposició de-
dicada a Le Corbusier, un
dels creadors més influents
de l’arquitectura al segle XX. 

La llista de museus és
molt gran. Entre els princi-
pals també hi ha el Museu
Nacional d’Art de Catalunya

(MNAC), considerat el que té
al món la millor col·lecció
d’art romànic, amb presència
del Principat; el Museu Picas-
so de Barcelona, amb un
fons de més de 3.000 peces,
o el Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (Macba),
amb les darreres tendències.
N’hi ha d’àmbits molt variats,
per exemple sobre els es-
ports com el Museu de l’FC
Barcelona al Camp Nou, que
és un referent per als aficio-
nats al futbol, i que ha assolit
la fita de ser el museu més
visitat de Catalunya. O el Mu-
seu Olímpic a Montjuïc.   

O sobre la natura, amb el
Jardí Botànic de Montjuïc; l’A-
quarium, situat al port, en un
entorn que s’ha revitalitzat en
els darrers anys, o el Zoo.

El modernisme és l’estil
arquitectònic més caracte-
rístic de la ciutat. La Sa-
grada Família, Casa Milà-
La Pedrera, el Parc Güell o
la Casa Batlló són alguns
exemples de l’estil, que
són Patrimoni de la Huma-
nitat per la Unesco, i te-
nen la signatura d’Antoni
Gaudí. Fins i tot s’ha creat
la Ruta del Modernisme,
amb 115 llocs, amb obres
de Gaudí, Josep Puig i Ca-
dafalch o Lluís Domènech
i Montaner.

arquitectura!
L’ENCANT DEL
MODERNISME

B Alguns dels espais
més destacats són el
MNAC, el dedicat a
Picasso i el Macba

L’FC Barcelona té un
museu al Camp Nou
que rep un gran
nombre de visitants

ART
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VOCACIÓ INTERNACIONAL
LCI BARCELONA

Amb 23 campus repartits pels cinc continents, LCI és un referent en la formació en
disseny i ‘management’ d’indústries creatives, i cada any atrau estudiants de tot el món

CI Barcelona és
l’escola de disseny
més internacional

de la capital catalana gràcies
als 23 campus repartits pels
cinc continents que té la xar-
xa canadenca LCI Education,
a la qual pertany. L’escola és
un referent en el camp de la
formació en disseny i mana-
gement d’indústries creatives
i, any rere any, atrau estu-
diants de tot el món interes-
sats a adquirir una formació
de qualitat i competitiva a es-
cala mundial.

La metodologia d’LCI Bar-
celona, basada en l’experièn-
cia i la pràctica professional,
fomenta el potencial creatiu i
humà perquè els alumnes
que es formen a les aules de
l’escola potenciïn al màxim
les seves capacitats. Es pre-
para als estudiants per tal
que puguin anticipar-se a les
tendències, desafiar els pa-
radigmes establerts i millorar
el món tenint en compte ele-
ments com, per exemple, la
sostenibilitat i el compromís
amb l’entorn. Tots els progra-
mes estan focalitzats en una
àrea concreta, però alhora
promouen mètodes de col·la-
boració i recerca amb altres
disciplines, aprofitant la in-
terdisciplinarietat.

Un dels grans avantatges
d’LCI Barcelona i de tota la
comunitat LCI Education és la
plataforma Portafoli, un espai
on estudiants i alumni com-
parteixen projectes tant de
l’àmbit acadèmic com perso-
nal i entrar en contacte amb
empreses de tot el món que
estan a la recerca de nous

professionals. La unió entre
aquesta eina i la potent bor-
sa de treball internacional de
la xarxa té com a resultat un
servei exclusiu alineat amb la
vocació que configura l’ADN
d’LCI Education: connectar
estudiants i alumni amb el

màxim nombre d’oportuni-
tats. 

L’oferta formativa d’LCI
Barcelona està estructurada
en set àrees: moda; gràfic;
producte; interiors; manage-
ment i innovació; animació i
videojocs, i fotografia. Dins
de cada disciplina s’ofereixen
múltiples sortides adaptades
a les necessitats de cada es-
tudiant, des de títols supe-
riors oficials amb una durada
de quatre anys fins a estudis
de màster o postgrau i cur-
sos d’especialització. 

Als diversos programes,
que tenen objectius especí-
fics diferents segons les ca-
racterístiques de cadascun,
els uneix una mateixa finali-
tat: proporcionar als estu-
diants els recursos necessa-

ris per assolir amb èxit els
reptes professionals i perso-
nals en el món actual.

L’escola té un personal do-
cent de primer nivell i sòlides
trajectòries professionals. Es
tracta de reconeguts experts
que dediquen part del seu
temps a compartir coneixe-
ments teòrics i pràctics amb
els estudiants, així com per
docents especialitzats en la
investigació o l’excel·lència
educativa.

LCI Barcelona té dues
seus a la Ciutat Comtal, una
al carrer Balmes i l’altra a
Pau Claris. Amb més de
1.000 estudiants cada any,
l’escola és un espai potencia-
dor de talent a través de l’es-
tudi, la reflexió, el debat i la
recerca.

La plataforma
Portafoli permet a
estudiants i ‘alumni’
compartir experiències

L’oferta s’estructura
en set àrees i va des
de títols superiors fins
a màsters o postgraus

L
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LA UNIVERSITAT DEL DISSENY
BAU

L’únic centre de Barcelona que ofereix estudis de grau en disseny de moda disposa de
plans d’estudi en tots els àmbits i especialitats, des de grau fins a doctorat en disseny

AU és un centre
universitari ubicat a
Barcelona que im-

parteix estudis oficials de
disseny dins de l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior.
BAU ofereix els tres cicles:
grau (1r cicle), màster univer-
sitari (2n cicle) i programa de
doctorat (3r cicle). Es tracta
del primer centre universitari
de disseny d’Espanya que té
un programa de doctorat en
disseny i comunicació, a més
de ser l’únic centre universi-
tari en disseny de moda a
Barcelona.

Cal ressaltar que el per-
centatge d’estudiants inter-
nacionals a BAU creix cada
any –la meitat dels estu-
diants de màster son estran-
gers– i, a més, cada cop més
alumnes de grau marxen d’E-
rasmus a universitats estran-
geres, uns 20 per semestre.
Així doncs, la mobilitat inter-
nacional té cada cop més
pes a BAU.

Amb més de 30 anys de
trajectòria, BAU és un centre
ètic i responsable, i especial-
ment compromès pel que fa

a la cura del medi ambient.
En aquest sentit, acaba d’ini-
ciar una campanya de cons-
cienciació respecte al reci-
clatge de residus. 

BAU té com a missió ser
un motor de coneixement i

d’innovació al servei de la so-
cietat. Se centra en l’atenció
als estudiants i la seva for-
mació global perquè incorpo-
rin els valors del respecte,
l’equitat, el compromís so-
cial, la responsabilitat envers

les persones i el rigor profes-
sional. El centre compta amb
diferents acreditacions de
qualitat (AQU, ANECA,
RUCT...) que avalen la seva
estructura universitària i la
qualitat de l’ensenyament.

Els dissabtes 21 de març, 18 abril i 16 de
maig, de 10 a 19 h, BAU obrirà les portes en
unes jornades dedicades a rebre totes aque-
lles persones interessades a conèixer el cen-
tre. Durant la jornada s’oferiran xerrades in-
formatives (11 h, 13 h i 17 h) i visites
guiades per les infraestructures del centre,
que ocupen més de 8.000 metres quadrats.

JORNADES DE PORTES OBERTES

a més!

B
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LLEURE PER A TOTS ELS GUSTOS
CULTURA

Les opcions per aprofitar el temps lliure són molt variades a la ciutat i destaca
la nombrosa oferta cultural, entre la qual concerts, espectacles teatrals i museus

es possibilitats
d’entreteniment a
Barcelona són molt

grans, fruit de l’animada vida
cultural que s’ha desenvolu-
pat els darrers anys. Desta-
ca, per exemple, la gran va-
rietat de propostes musicals,
que va des dels ritmes més
moderns fins als més clàs-
sics, com ara les actuacions
al Palau de la Música o al Li-
ceu. En música contemporà-
nia, Barcelona acull festivals
que són referents en els
seus estils, com ara el Sònar
en electrònica, o el Primavera
Sound en música indie i rock.
La Ciutat Comtal també és
escala per a molts artistes
internacionals, que la in-

clouen dins de les gires de
concerts. 

D’altra banda, la capital
catalana també destaca per
la variada oferta en cinema i,
especialment, en teatre de
qualitat, tant en grans recin-
tes com el Teatre Nacional de
Catalunya com en les sales
petites del circuit alternatiu.
El lleure cultural es completa

amb museus i exposicions
per a tots els gustos i prefe-
rències (vegeu pàgina 17).

Els caps de setmana la vi-
da nocturna bull, amb un gran
nombre de bars i restaurants
per sortir a sopar, pubs i dis-
coteques. Alguns locals clàs-
sics de la nit barcelonina són
la sala Luz de Gas, el Jambo-
ree, l’Apolo o el Razzmatazz. 

La ciutat acull
festivals de renom i
concerts d’artistes
internacionals

La capital catalana
destaca per un gran
nombre de propostes
en teatre i cinema

L

Les condicions del clima de Barcelona, amb molts dies
amb sol i temperatures agradables, la fan ideal per
gaudir del carrer per passar el temps lliure. Ja sigui per
passejar per les avingudes, per les platges urbanes, re-
laxar-se als parcs o anar de compres.

IDEAL PER GAUDIR DEL CARRER

clima!
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PER SENTIR-SE COM A CASA
TSH CAMPUS BARCELONA

Les dues residències TSH Campus a la capital catalana (Marina i el Poble-sec),
ofereixen totes les facilitats per ajudar l’estudiant en l’adaptació a la vida universitària

uins són els princi-
pals avantatges de
viure en una resi-

dència d’estudiants durant la
primera etapa universitària?
Tant per als pares com per
als estudiants és una tran-
quil·litat el fet de saber que,
durant el primer any, els estu-
diants viuen en una residèn-
cia envoltats d’altres estu-
diants amb les mateixes
preocupacions i motivacions.
Viure en una residència els
donarà la seguretat suficient
per preocupar-se pel que im-
porta: estudiar, fer amics,
créixer i trobar el seu propò-
sit a la vida. Per als pares
també és un alleujament
saber que tenen personal
disponible per ajudar-los
pel que fa a seguretat,
manteniment de les habi-
tacions, neteja de les zo-
nes comunes i fins i tot
del menjar si es contracta
la mitja pensió.
Quines són les preocupa-
cions o dubtes dels joves
quan arriben?
Arribar a una ciutat per prime-
ra vegada pot crear certa in-
seguretat entre els joves es-
tudiants, però és normal,
particularment entre els que
viuen lluny de la família per
primera vegada: han d’adap-
tar-se a un nou ambient. A
les Residències TSH Campus
Barcelona ho tenim en comp-
te i ens assegurem que no
estiguin sols, posant a la se-
va disposició community coa-
ches (altres estudiants que
han viscut prèviament a la re-
sidència) per ajudar-los en el
procés d’adaptació. Poden

comptar amb ells davant de
qualsevol dubte. La residèn-
cia organitza cada setmana
esdeveniments per ajudar en
la integració amb la resta
dels residents.
Quines zones comunes per al
temps lliure són les que te-
nen més popularitat?
Sobretot les piscines. A TSH
Campus Barcelona Marina en
tenim quatre, i a TSH Cam-
pus Barcelona Poblesec, una.
Totes amb vistes espectacu-
lars. I per descomptat el gim-
nàs completament equipat.
Durant els exàmens, la sala

d’estudis sol estar concorre-
guda, però la veritable vida
està cada tarda a les cuines-
menjador que comparteixen
els estudiants per planta.
Què recomanarien a aquells
que volen matricular-se a la
seva residència?
El procediment és molt sen-

zill. L’equip de reserves
acompanya els estudiants re-
solent tots els dubtes. Poden
reservar directament al web
tshcampus.com, escriure a re-
servations@tshcampus.com o
venir a visitar-nos! Poden con-
certar una visita trucant al
+34 93 217 88 12.

Q
El centre TSH Campus
Barcelona Marina posa a
disposició del sector edu-
catiu les seves
classrooms. Es tracta d’u-
na sèrie d’espais que po-
den ser llogats per a work-
shops, presentacions o
fins i tot classes que es
vulguin fer fora de l’entorn
diari habitual del centre
universitari.

a més!
‘CLASSROOMS’ A LA
TEVA DISPOSICIÓ
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