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Quantes vegades t’has preguntat què vols ser? I quantes vegades no has 
sabut respondre-hi per no tenir clara la teva vocació? A la UAO CEU creiem 
que és molt important descobrir els teus talents abans de prendre la gran 
decisió d’escollir una carrera. Abans de fer cap pas, et volem ajudar a 
coneixe’t millor (en què tens traça, què és el que et motiva...) i inspirar-te 

perquè trobis la teva passió. 

T'oferim una experiència universitària intensa. 
Participaràs en sessions per afrontar el treball 

de recerca amb èxit i viuràs experiències 
com visites a institucions i activitats 
pràctiques i lúdiques.

Disposem de dues modalitats perquè ens 
adaptem a les teves necessitats. Escull 
la teva.

Ets de 1r de batxillerat o de 4t d'ESO?  

T'HI
 ATREVEIXES?

RESEARCH & EXPERIENCE: 95 €
EXPERIENCE: 65 €CONTACTE: 

Telèfon +34 932 537 200 
WhatsApp: +34 911 062 473 
futurosalumnos@uao.es
www.uaoceu.cat/ca/summercamp

SUMMER CAMP UAO CEU
26-30 JUNY

• Research & Experience: gaudeix 
d'una experiència global amb tallers i 
vivències per preparar-te per al treball de 
recerca i ajudar-te a definir la teva elecció 
vocacional. Del 26 al 30 de juny

Ets de 2n de batxillerat? 
• Experience: descobreix el món 

universitari amb experiències reals i viu-lo a 
través d'activitats lúdiques i pràctiques. Del 
28 al 30 de juny
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DILLUNS 26 DIMARTS 27
09:30 - 10:15 Welcome Session "Atreveix-te a investigar" 

(Jordi Pedrero, Exporecerca Jove) "Llança't a presentar en públic" Grup 1

10:15 - 10:30 Visita al campus

10:30 - 11:00 Dinàmica de benvinguda: "Un bon començament" "Llança't a presentar en públic" Grup 2

10:30 - 11:30 Descans

11:30 - 12:00 Passos del treball científic Descans

12:00 - 12:30

12:30 - 14:00
Com ser un bon comunicador?

Escape Room: "Saps treballar en equip? Escapa't i salva't"

14:00 - 15:00 Dinar Dinar

15:00 - 16:30 Com transformar les teves idees en projectes reals? "Digue'm qui soc" 

16:30 - 17:00 Assessora't amb experts en treball de recerca* Assessora't amb experts en treball de recerca*

Comú per a totes les àrees (26 i 27 de juny)
(4t d'ESO i 1r de batxillerat)

Per àrees (28, 29 i 30 de juny)
(4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat)

* Opcional

DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30

9:30 - 10:30 Welcome Session "Jo no temo els taurons” 
(David Meca, campió mundial de natació) Visita a l'Audiència Provincial  "Troba la teva vocació" 

10:30 - 11:30  "Coneix-te a tu mateix"

11:30 - 12:00 Descans + visita al campus Descans Descans
12:00 - 13:00 Cas obert. Investigació criminal Advocat per un dia: simulació d'un judici Clausura i lliurament de diplomes
13:00 - 14:00

Els conflictes internacionals d'avui Has arribat fins aquí. I ara què? Descobreix 
el repte final!

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar de comiat

15:00 - 16:30 Ciberassetjament a la xarxa: protegir les 
víctimes

16:30 - 17:00 Assessora't amb experts en treball de 
recerca*

TOTS ELS ITINERARIS

ITINERARI de DRET

Itinerari d'EMPRESA I COMUNICACIÓ Itinerari de PSICOLOGIA, EDUCACIÓ I HUMANITATS

DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Jo no temo els taurons” 

(David Meca, campió mundial de natació) Visita a una incubadora d'empreses  "Troba la teva vocació" 
10:30 - 11:30 "Coneix-te a tu mateix"

11:30 - 12:00 Descans + visita al campus Descans Descans

12:00 - 13:00 Les claus del màrqueting i la comunicació 
digital Emprenedoria i simulació empresarial Clausura i lliurament de diplomes

13:00 - 14:00
"Aprèn a comunicar de manera efectiva"

Has arribat fins aquí. I ara què? Descobreix 
el repte final!

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar de comiat

15:00 - 16:30 Marketing d'influencers: com aconseguir 
més d'1 M de seguidors a TikTok? (Nuria 
Casas, influencer i ambaixadora digital)

16:30 - 17:00 Assessora't amb experts en treball de 
recerca*

DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Jo no temo els taurons” 
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10:30 - 11:30  "Coneix-te a tu mateix"
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12:00 - 13:00 Les claus del màrqueting i la comunicació 
digital Ràdio: "A les ones" Clausura i lliurament de diplomes

13:00 - 14:00 "Aprèn a comunicar de manera efectiva" Foto: "Captura l'instant" Has arribat fins aquí. I ara què? Descobreix 
el repte final!

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar de comiat
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Per àrees (28, 29 i 30 de juny)
(4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat)

* Opcional

DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30

9:30 - 10:30 Welcome Session "Jo no temo els taurons” 
(David Meca, campió mundial de natació) Visita a l'Audiència Provincial  "Troba la teva vocació" 

10:30 - 11:30  "Coneix-te a tu mateix"

11:30 - 12:00 Descans + visita al campus Descans Descans
12:00 - 13:00 Cas obert. Investigació criminal Advocat per un dia: simulació d'un judici Clausura i lliurament de diplomes
13:00 - 14:00

Els conflictes internacionals d'avui Has arribat fins aquí. I ara què? Descobreix 
el repte final!

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar de comiat

15:00 - 16:30 Ciberassetjament a la xarxa: protegir les 
víctimes

16:30 - 17:00 Assessora't amb experts en treball de 
recerca*

TOTS ELS ITINERARIS

ITINERARI de DRET

Itinerari d'EMPRESA I COMUNICACIÓ Itinerari de PSICOLOGIA, EDUCACIÓ I HUMANITATS

DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Jo no temo els taurons” 

(David Meca, campió mundial de natació) Visita a una incubadora d'empreses  "Troba la teva vocació" 
10:30 - 11:30 "Coneix-te a tu mateix"

11:30 - 12:00 Descans + visita al campus Descans Descans

12:00 - 13:00 Les claus del màrqueting i la comunicació 
digital Emprenedoria i simulació empresarial Clausura i lliurament de diplomes

13:00 - 14:00
"Aprèn a comunicar de manera efectiva"

Has arribat fins aquí. I ara què? Descobreix 
el repte final!

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar de comiat

15:00 - 16:30 Marketing d'influencers: com aconseguir 
més d'1 M de seguidors a TikTok? (Nuria 
Casas, influencer i ambaixadora digital)

16:30 - 17:00 Assessora't amb experts en treball de 
recerca*

DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Jo no temo els taurons” 

(David Meca, campió mundial de natació) Televisió: "Càmera i acció"  "Troba la teva vocació" 
10:30 - 11:30  "Coneix-te a tu mateix"

11:30 - 12:00 Descans + visita al campus Descans Descans

12:00 - 13:00 Les claus del màrqueting i la comunicació 
digital Ràdio: "A les ones" Clausura i lliurament de diplomes

13:00 - 14:00 "Aprèn a comunicar de manera efectiva" Foto: "Captura l'instant" Has arribat fins aquí. I ara què? Descobreix 
el repte final!

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar de comiat

15:00 - 16:30 Marketing d'influencers: com aconseguir 
més d'1 M de seguidors a TikTok? (Nuria 
Casas, influencer i ambaixadora digital)

16:30 - 17:00 Assessora't amb experts en treball de 
recerca*

DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Jo no temo els taurons” 

(David Meca, campió mundial de natació) Visita a un centre sanitari  "Troba la teva vocació" 
10:30 - 11:30  "Coneix-te a tu mateix"

11:30 - 12:00 Descans + visita al campus Descans Descans

12:00 - 13:00
"Gestiona les teves emocions" "Coneix els professionals de la Clausura i lliurament de diplomes

13:00 - 14:00 psicologia" Has arribat fins aquí. I ara què? Descobreix 
el repte final!

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar de comiat

15:00 - 16:30 Psicologia de l'educació: vocació de servei

16:30 - 17:00 Assessora't amb experts en treball de 
recerca*

DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Jo no temo els taurons” 

(David Meca, campió mundial de natació) Màgia pedagògica, pedagogia màgica  "Troba la teva vocació" 
10:30 - 11:30  "Coneix-te a tu mateix"

11:30 - 12:00 Descans + visita al campus Descans Descans

12:00 - 13:00
"Gestiona les teves emocions" "Coneix els professionals de l'educació" Clausura i lliurament de diplomes

13:00 - 14:00 Has arribat fins aquí. I ara què? Descobreix 
el repte final!

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar de comiat

15:00 - 16:30 Psicologia de l'educació: vocació de servei

16:30 - 17:00 Assessora't amb experts en treball de 
recerca*

* Opcional

* Opcional

* Opcional

* Opcional

* Opcional

ÀREA DE COMUNICACIÓ
ÀREA D'EDUCACIÓ I HUMANITATS

ÀREA D'EMPRESA

RESEARCH

EXPERIENCE

ÀREA DE DRET

ÀREA DE PSICOLOGIA
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2023 · 2024
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Camp

#CREAELTEUFUTUR

 Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 537 200 • WhatsApp +34 911 062 473 • www.uaoceu.cat 

Quantes vegades t’has preguntat què vols ser? I quantes vegades no has 
sabut respondre-hi per no tenir clara la teva vocació? A la UAO CEU creiem 
que és molt important descobrir els teus talents abans de prendre la gran 
decisió d’escollir una carrera. Abans de fer cap pas, et volem ajudar a 
coneixe’t millor (en què tens traça, què és el que et motiva...) i inspirar-te 

perquè trobis la teva passió. 

T'oferim una experiència universitària intensa. 
Participaràs en sessions per afrontar el treball 

de recerca amb èxit i viuràs experiències 
com visites a institucions i activitats 
pràctiques i lúdiques.

Disposem de dues modalitats perquè ens 
adaptem a les teves necessitats. Escull 
la teva.

Ets de 1r de batxillerat o de 4t d'ESO?  

T'HI
 ATREVEIXES?

RESEARCH & EXPERIENCE: 95 €
EXPERIENCE: 65 €CONTACTE: 

Telèfon +34 932 537 200 
WhatsApp: +34 911 062 473 
futurosalumnos@uao.es
www.uaoceu.cat/ca/summercamp

SUMMER CAMP UAO CEU
26-30 JUNY

• Research & Experience: gaudeix 
d'una experiència global amb tallers i 
vivències per preparar-te per al treball de 
recerca i ajudar-te a definir la teva elecció 
vocacional. Del 26 al 30 de juny

Ets de 2n de batxillerat? 
• Experience: descobreix el món 

universitari amb experiències reals i viu-lo a 
través d'activitats lúdiques i pràctiques. Del 
28 al 30 de juny


