Orientació Universitària IQS
PER A ALUMNES DE BATXILLERAT
2017

IQS és conscient de la transcendència que
té per als alumnes de Batxillerat la decisió
sobre quins estudis universitaris realitzar. És
molt habitual que, davant de l’àmplia oferta
d’estudis universitaris, molts estudiants de
Batxillerat puguin arribar a tenir dubtes
sobre quina és la millor opció, la qual cosa
els crea un cert neguit a ells i a les respectives famílies.
Amb la voluntat de contribuir en aquest procés de presa de decisió, IQS organitza una

sèrie d’accions, recollides en aquest fulletó,
que van des d’activitats en les que coneixeran
molt més a fons les disciplines que els poden
interessar fins a sessions on podran mantenir
intercanvis d’impressions amb professors
i alumnes d’últims cursos, així com visites
guiades als laboratoris i tallers d’IQS.
Les accions organitzades per IQS estan
dirigides tant a alumnes de Batxillerat –i en
alguns casos, també als seus familiars– com
a les escoles on estudien.

ACTIVITATS IQS PER A ALUMNES DE BATXILLERAT
UN PRIMER CONTACTE AMB LES MATÈRIES QUE ESTUDIARÀS
/// Dirigides a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.
/// Opció de participar-hi individualment o en grup
a través de l’escola.
/// La participació és lliure i gratuïta però requereix
inscripció prèvia.

Els participants a les Activitats IQS rebran
posteriorment un certificat d’assistència
per cada activitat que hagin participat

Les Activitats IQS són sessions pràctiques de caràcter multidisciplinari que, agrupades segons l’àmbit
d’estudi, poden tenir un format tant de pràctica
en els laboratoris o tallers, com de conferència.

Totes les sessions es realitzen a la seu
d’IQS (Via Augusta, 390 – Barcelona) a les
16.00 hores, amb una duració prevista
d’entre una hora i una hora i mitja.
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CALENDARI D’ACTIVITATS (Totes les sessions comencen a les 16.00 hores)
/// ÀREA CIENTÍFICA
(Química, Enginyeria Química,
Biotecnologia i Farmàcia)
/ Mirem les coses amb uns altres
ulls? Observacions de sòlids per
microscòpia electrònica.
Dijous, 26 de gener
Dijous, 16 de març
/ Com impacten els fongs
microscopis en les persones?
Dimarts, 31 de gener
/ Del sol a l’hidrogen i de
l’hidrogen a l’electricitat.
Dimecres, 1 de febrer
/ Com l’enginyeria química pot
reconvertir l’aigua residual en un
recurs útil per a la societat.
Dijous, 2 de febrer
/ La Química és energia.
Dimarts, 7 de febrer
Dimarts, 4 d’abril
/ La cromatografia de gasos ens
permet saber per què l’aire que
respirem a vegades fa olor?
Dimarts, 14 de febrer
Dimecres, 29 de març
/ Utilització de microorganismes
per produir materials útils per a
la societat.
Dimarts, 21 de febrer
/ Visualització de genomes i
macromolècules: com una
sola mutació de l’ADN pot
desencadenar una greu malaltia.
Dimecres, 22 de febrer
Dimecres, 8 de març
/ Llum, color i altres miracles de la
química.
Dijous, 23 de febrer
/ La Química del cervell.
Dimarts, 28 de febrer

/ Utilitzant la química per generar
teixits.
Dimecres, 1 de març
/ De la química 2D a les
simulacions 3D: el paper dels
ordinadors en la química mèdica.
Dimarts, 7 de març
/ Per què l’herba és verda i la sang
és vermella?
Dijous, 30 de març
/ Més fred que el gel. Demostracions
amb nitrogen líquid.
Dimecres, 5 d’abril
/ Etapes en el desenvolupament
d’un fàrmac.
Dijous, 20 d’abril
/ Mengem plantes modificades
genèticament?
Dimecres, 26 d’abril
/// ÀREA DE L’ENGINYERIA
(Enginyeria en Tecnologies
Industrials i Enginyeria
Química)
/ Gestió de la cadena de
subministrament en un entorn
global.
Dimarts, 24 de gener
/ Motors de corrent altern i motors
de corrent continu: aplicacions
en cotxes i motos.
Dimecres, 25 de gener

/ Simulacions en el disseny dels
automòbils. Per què el cotxe
comença en un ordinador?
Dimarts, 21 de febrer
Dimarts, 7 de març
/ Utilització d’energies alternatives
per generar energia d’ús
domèstic.
Dijous, 23 de febrer
Dimecres, 8 de març
/ Com funciona, en un aeroport,
el Sistema Automàtic per al
Transport d’Equipatges?
Dimarts, 28 de febrer
Dimarts, 25 d’abril
/ De la realitat virtual a la
realitat material. Descobreix la
impressora 3D.
Dijous, 9 de març
Dijous, 30 de març
/ Dels nombres a les formes
geomètriques.
Dimarts, 28 de març
/ Oli de fregir: alternativa als
combustibles fòssils.
Dimecres, 19 d’abril
/ L’enginyeria industrial i les
edificacions. Estructures,
eficiència energètica i
sostenibilitat.
Dijous, 27 d’abril

/ Tot el que no veiem des de fora del
funcionament intern d’un cotxe.
Dijous, 9 de febrer
Dimarts, 14 de març
/ Ondulacions i figures artístiques
derivades de la vibració.
Dimecres, 15 de febrer
Dijous, 2 de març
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CALENDARI D’ACTIVITATS (Totes les sessions comencen a les 16.00 hores)
/// ÀREA D’EMPRESA
/ Emprenedoria i iniciativa
empresarial: com descobrir
oportunitats de negoci.
Dijous, 2 de febrer
Dimecres, 15 de febrer
Dimecres, 19 d’abril
/ Estils de lideratge: lideratge
imposat versus lideratge adquirit.
Dimarts, 7 de febrer
/ Benvinguts a la revolució de les
dades: l’excés de dades ens pot
aportar bona informació?
Dimecres, 8 de febrer
/ Per què al nostre país la taxa
d’atur juvenil és tan elevada?
Hi ha alternatives?
Dijous, 9 de març
/ L’economia mundial i els mercats
financers: una aproximació per a
no experts.
Dijous, 16 de març
/ Business game: simulacions
pràctiques de la presa de
decisions en una empresa.
Dimecres, 29 de març
/ Què vol dir que un banc faci
fallida? Perspectives des d’un
punt de vista financer.
Dimecres, 5 d’abril
/ Podem conèixer la situació real
d’una empresa tan sols mirant
els seus balanços?
Dimarts, 25 d’abril

// ÀREA MARKETING I COMUNICACIÓ
/ CPC, CPM, CTR, CPL, Conversion
Rate i la medició de l’èxit en
Marketing Digital.
Dimarts, 24 de gener

/ Internet of things & Internet
of everything: cap a un món
interconnectat.
Dimecres, 1 de març

/ Han d’estar les marques a les
Xarxes Socials?
Dimecres, 25 de gener

/ Conec les millors tècniques per
fer una bona presentació oral?
Dijous, 2 de març
Dijous, 20 d’abril

/ Mobile Marketing i les
estratègies multipantalla
Dijous, 26 de gener
/ Ei! Sóc jo, l’anunci que et
persegueix. Remarketing Digital,
com funciona?
Dimarts, 31 de gener
/ Landing Page, CTA & Thank
You Page. La campanya digital
perfecta.
Dimecres, 1 de febrer

/ Anem a caçar Pokémons, com
aplicar tendències Mobile en
Marketing?
Dimecres, 8 de març
/ Advergaming & Gamificació com
a estratègia digital.
Dimarts, 14 de març
/ Estratègia de marca: el cas DOVE.
Dimecres, 15 de març

/ Com és la publicitat a les Xarxes
Socials?
Dimecres, 8 de febrer

/ Transmedia Storytelling, com
connecten les marques amb els
usuaris?
Dimarts, 28 de març

/ Com influeix la publicitat en les
meves decisions de compra?
Dijous, 9 de febrer

/ Com volen les marques ser
percebudes pels consumidors?
Dimarts, 4 d’abril

/ Beacons, RFID, NFC, Realitat
Augmentada, la nova dimensió
del Mobile Marketing.
Dimarts, 14 de febrer

/ Noves tecnologies: integració de
campanyes on i offline.
Dijous, 6 d’abril

/ Com es planifica una campanya
de Social Media?
Dijous, 16 de febrer
/ Youtubers i Influencers: la fama
digital.
Dimecres, 22 de febrer

/ Com construir la teva marca
personal?
Dimecres, 26 d’abril
/ Del Crossmedia al Transmedia:
lntegració 360º del Marketing
Digital.
Dijous, 27 d’abril

/ Què és, què fa i com treballa un
community manager?
Dijous, 23 de febrer
L’assistència a les Activitats IQS és lliure i gratuïta, però requereix inscripció prèvia a través de la
web www.activitats-batxillerat.iqs.edu o a l’apartat “Futurs estudiants” de www.iqs.edu.
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SESSIONS
INFORMATIVES IQS

TAULES RODONES IQS

VINE A INFORMAR-TE SOBRE LES
TITULACIONS DE GRAU I DOBLE GRAU

T’ORIENTEM SOBRE QUIN GRAU
ESTUDIAR

/// Dirigides a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat
i als seus familiars.

/// Dirigides a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.

Aquesta sèrie de sessions inclouen informació
sobre els plans d’estudis de cadascuna de les
titulacions, les sortides professionals, els serveis
de Borsa de Treball, Pràctiques Laborals i Intercanvis Internacionals, amb l’objectiu de resoldre els
dubtes que els alumnes tinguin sobre els estudis.
També s’informa d’aspectes administratius referits
als graus, vinculats amb beques, preus i procés
d’admissió.

Tens dubtes sobre quins estudis t’agradaria cursar
a la universitat? Encara no tens clar quin és el
grau que millor s’adapta a les teves preferències
o habilitats?
A les Taules Rodones IQS, alumnes d’últims cursos
i graduats de l’àrea científica, la tecnològica i
la social expliquen la seva experiència personal
que pot contribuir a resoldre els teus dubtes per
orientar-te en aquesta decisió de futur.

Les sessions contemplen una part general, per
passar posteriorment a una part específica, en
funció dels estudis d’interès, impartida per professors de cadascun dels graus realitzats a IQS.

/// Opció de participar-hi individualment o en grup
a través de l’escola.
/// La participació és lliure i gratuïta però requereix
inscripció prèvia.

Les Sessions Informatives es realitzen a la Sala
Multimèdia IQS i a diferents espais d’IQS i
s’inicien a les 19.00 h:
Dimarts, 10 i Dijous, 12 de gener
Dimarts, 7 i Dijous, 9 de febrer
Dimarts, 28 i Dijous, 30 de març
Dimarts, 25 i Dijous, 27 d’abril
Dimarts, 23 i Dijous, 25 de maig
Dimarts, 27 de juny
Dijous, 6 de juliol

/ Es realitzen a la seu d’IQS a les 16.00 h els dies:
Dijous, 16 de febrer
Dimecres, 15 de març
Dimarts, 18 d’abril

IQS realitza, també, sessions informatives en diferents ciutats de Catalunya i Andorra, les dates
de les quals es poden consultar a la web.

Inscripcions a l’apartat “Futurs estudiants” de www.iqs.edu
o per e-mail a comunicacioiqs@iqs.edu
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VISITA A LES INSTAL·LACIONS IQS
VINE A CONÈIXER ELS NOSTRES LABORATORIS I ESPAIS DEDICATS A L’APRENENTATGE
T’agradaria conèixer com és IQS per dintre?
Amb una visita guiada t’obrim les portes als nostres laboratoris, tallers i espais d’estudi:
/// Dirigides a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat i als seus familiars.
/// Opció de participar-hi individualment o en grup a través de l’escola.
Grau en Química, Enginyeria
Química, Biotecnologia i
Farmàcia
Dilluns, 16 de gener, 17.00 h
Dijous, 16 de febrer, 16.30 h
Dimarts, 4 d’abril, 17.00 h
Dimecres, 3 de maig, 17.00 h
Dijous, 1 de juny, 16.30 h
Dijous, 29 de juny, 17.00 h

Grau en Enginyeria en
Tecnologies Industrials
Dimecres, 18 de gener, 17.00 h
Dimecres, 15 de febrer, 16.30 h
Dijous, 6 d’abril, 17.00 h
Dimarts, 2 de maig, 17.00 h
Dimecres, 31 de maig, 16.30 h
Dilluns, 3 de juliol, 17.00 h

Grau en Administració
i Direcció d’Empreses,
Marketing Internacional
Dijous, 19 de gener, 17.00 h
Dilluns, 13 de febrer, 16.30 h
Dimecres, 5 d’abril, 17.00 h
Dimarts, 2 de maig, 17.00 h
Dilluns, 29 de maig, 16.30 h
Dimarts, 4 de juliol, 17.00 h

Inscripcions a l’apartat “Futurs estudiants” de www.iqs.edu o per e-mail a comunicacioiqs@iqs.edu

VISITES GUIADES PER ESCOLES
IQS reserva els divendres al matí com el dia en
què les escoles poden sol·licitar realitzar –amb
un grup dels seus alumnes acompanyats d’un
professor– una visita guiada als laboratoris, tallers
i instal·lacions del centre.

Inscripcions al banner “IQS a les escoles”
de www.iqs.edu o per e-mail a
comunicacioiqs@iqs.edu

MARKETING & COMMUNICATION - IQS SUMMER SCHOOL
Hem preparat una setmana d’activitats
i sortides relacionades amb l’àmbit del
Marketing i la Comunicació.

Apunta’t!

T’ESPEREM DEL 26 AL 30 DE JUNY!
Inscripcions a www.iqs.edu
Més informació:
comunicacioiqs@iqs.edu
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OFERTA UNIVERSITÀRIA IQS 2017-2018
Graus

Dobles Graus

/ Química

/ Química i Administració i
Direcció d’Empreses

/ Enginyeria Química
/ Enginyeria en Tecnologies Industrials

/ Enginyeria Química i
Administració i Direcció d’Empreses

/ Biotecnologia

/ Química i Enginyeria Química

/ Farmàcia

/ Enginyeria en Tecnologies Industrials i
Administració i Direcció d’Empreses

/ Administració i Direcció d’Empreses
(gradual castellà - anglès)

/ Biotecnologia i Administració i
Direcció d’Empreses

/ Administració i Direcció d’Empreses
(opció íntegrament en anglès)

/ Marketing Internacional en una 		
Economia Digital*

*Actualment aquesta titulació segueix el procés de verificació d’acord amb el Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre de 2007, modificat
pel Reial Decret 861/2010 de 2 de juliol de 2010.

Més informació:
Dpt. Comunicació i
Màrqueting Corporatiu IQS
comunicacioiqs@iqs.edu
Via Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tels. 93 267 20 00 / 93 267 20 20

www.iqs.edu

2017 - 2018

(amb Dobles Titulacions Internacionals)

