
 
 
 
 
LLISTAT D’EVIDÈNCIES D’ALUMNI 

  
1. Total dades Alumni:  
En total la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna té 7.900 
exalumnes, dels quals 5.622 són llicenciats o graduats, i 2.278 són titulats en màsters i 
postgraus.  
 
1.1 Graus 

- 5.622 titulats 
 
1.2 Màsters Universitaris 

- 450 titulats 
 
1.3 Altres (postgraus, títols propis…) 

- 1.828 titulats 
 
2. Memòria d'activitats/ jornades/cursos/esdeveniments fets al llarg del curs 
acadèmic que ara tanquem: 2015-2016. 
 
2.1 Alumni  
 

- Newsletter quinzenal: butlletí electrònic amb informació d’interès pels exalumnes 
(agenda, notícies, novetats professionals, novetats bibliogràfiques, etc.). S’envia 
quinzenalment a més de 7.000 alumni a través del correu electrònic.  

 
- Revista Feedback: Revista adreçada als exalumnes, de la qual s’editen 4.000 

exemplars. Tots els usuaris del portal Alumni reben la revista per correu postal. 
 

- Perfils Xarxes socials: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram : amb gairebé 1.700 
seguidors a Twitter, més de 1.300 a Facebook, i gairebé 1.500 usuaris al grup 
d’Alumni a Linkedin, les xarxes són una de les grans eines utilitzades per interactuar 
amb els nostres exalumnes.  

 
- Portal Alumni: alumni.blanquerna.edu. El portal permet la relació online entre la 

Facultat i els exalumnes, donant accés a l’agenda d’activitats, les notícies més 
importants, el directori de professionals Blanquerna i la Borsa de treball que gestiona 
Carreres Professionals. A través del portal, els alumni també poden actualitzar les 
seves dades de contacte i la seva informació professional. Al juny de 2016, 1.300 
exalumnes estaven registrats al portal, que és gratuït.   

 
- Alumni a les Aules: activitat en la que diversos exalumnes venen a la Facultat per 

explicar als estudiants actuals la seva experiència professional, per tal que aquests 
puguin aprofundir en els perfils professionals del món de la comunicació. El 



novembre de 2015, una dotzena d’exalumnes van reunir-se amb els alumnes de 
segon curs en diverses sessions que va tenir lloc a l’Auditori de la Facultat.  

 
- Informe Alumni Beca a l’excel·lència. Responent a l’objectiu de generar informació 

d’interès a altres departaments de la Facultat, aquest curs s’ha realitzat un informe 
de seguiment dels exalumnes que en el seu moment van estudiar a la Facultat amb 
una Beca a l’excel·lència. (veure annex) 

 
- Jornada Alumni: 20 anys. (Públic assistent: 400).  

 
- Sopar 10 anys de la 9a promoció: celebració del desè aniversari de la novena 

promoció de graduats de la Facultat  (Públic assistent: 30?) 
 

- Chapters: trobades anuals a diferents punts del món on hi ha exalumnes treballant. 
Durant el curs 2015/16 s’han dut a terme els chapters de New York, Madrid, London,  

 
- Open Masterclass per Alumni: sessions on s’actualitzen coneixements vinculats a sis 

màsters de la Facultat que s’han obert al col·lectiu alumni.  
 

- Sessió “Benvinguts a Alumni”. Al mes d’abril es realitzà una sessió informativa als 
alumnes de quarts curs per informar-los de les oportunitats que els hi ofereix la 
Facultat com a futurs Alumni.  

 
- Comiat 1a promoció Relacions Internacionals. Al mes de juny es va celebrar un acte 

de comiat als alumnes de la primera promoció de relacions internacionals. Aquest 
acte va ser organitzat pel Grau i Alumni hi va participar com a col·laborador.  

 
- Jornades Blanquerna: (Alumni assistent: 20). Des de l’Àrea Alumni es va gestionar la 

participació de vint exalumnes com a ponents en les conferències de les Jornades 
Blanquerna.  

  
2.2 Borsa de Treball - Carreres Professionals 
 

- Sessió formativa alumnes 3r “com fer un CV”. Durant el primer semestre de tercer 
curs, se celebra una sessió amb els alumnes de tercer curs de periodisme sobre 
com realitzar un bon cv. L’objectiu d’aquesta sessió és que els alumnes puguin 
preparar-se per les seves primeres pràctiques professionals.  (Públic assistent: 60) 

 
- Sessió informativa alumnes 4t de l’àrea de carreres professionals. L’objectiu 

d’aquesta sessió és informar als alumnes que finalitzen els seus estudis dels serveis 
que trobaran a la Facultat com a exalumnes. A banda de les activitats d’Alumni, els 
exalumnes reben informació completa sobre el funcionament de la borsa de treball. 
(Públic assistent: 30) 

 
- Curs Tècniques de discurs i de llenguatge no verbal en les entrevistes professionals, 

La professora i actriu Marieta Sánchez explicarà tècniques de discurs i de llenguatge 
no verbal en les entrevistes professionals, aportant eines de comunicació que puguin 



servir en l'entorn professional, com també en situacions socials en general. En 
finalitzar el curs tots els assistents van enregistrar el seu vídeo currículum. 

 
- Sessió informativa, Treballar a Austràlia, impartit per l’exalumna Loli Hernández. 

 
- Jornada d’orientació professional. Talent Day (Públic assistent: 60). Els Alumni i 

Alumnes de quart curs de la Facultat van poder assistir a una Jornada organitzada 
pel vicedeganat d’empresa i innovació per treballar les diferents eines existents a 
l’hora de realitzar un procés de cerca de feina.  

 
 
3. Informes i/o plans d'actuació i/o  objectius estratègics relacionats amb el 
servei: Documentació/estudis/anàlisi de l’estat de la qüestió al centre/objectius 
estratègics/plans de millora…. Tota la documentació que tingueu i que ens pugueu facilitar. 
Exemple: estratègia màster class, etc. 
  
3.1 Alumni 
 
Objectius curs 2015-2016 

- Consolidar les accions que actualment ja es duen a terme des de l’Àrea.  

- Treballar l’estructura dels chapters internacionals, donant els recursos (econòmics i 

de temps) perquè puguin dinamitzar-se durant tot el curs; anant més enllà de la 

trobada anual.  

- Generar informació útil i d’interès per la resta d’àrees de la Facultat, especialment: 

Carreres Professionals, Pràctiques, Direcció de Graus i Màsters.  

- Realitzar activitats que acostin a l’alumni al contingut acadèmic i a relacionar la 

Facultat amb el concepte de lifelong learning. (Veure: Open Masterclass) 

- Dinamització del Portal Alumni  

- Actualització de 500 dades de contacte d’Alumni “perduts” 

- Prova pilot Open MasterClass per Alumni  

- Elaboració de l’informe Alumni Beca Excel·lència. 

 

3.2 Borsa de Treball - Carreres Professionals 
 
Assessorament professional 
 

● Atenció personal, telefònica i correu electrònic als usuaris àrea carreres 
professionals 

● Assessorament: objectius professionals, canals de recerca de feina, con fer un CV, 
carta de motivació, carta de presentació. 

● Atenció personal, telefònica i correu electrònic als usuaris àrea carreres 
professionals 

● Gestió de les ofertes de treball:  
○ 164 ofertes gestionades (curs 14/15, 154) 



○ 32 tancades positives 
○ 14 generades per membres d’Alumni (exalumnes i professorat) 

 
● Anàlisi ofertes de treball 
● Contactem amb els usuaris actius a la Borsa de Treball, per demanar la situació 

laboral i les expectatives professionals. 
 
4. Dades més recents que tinguem sobre inserció laboral.  
  
4.1 Estudi d’inserció Grau. L’àrea de Carreres Professionals realitza un estudi 
d’inserció entre tots els alumni que fa un any que han finalitzat la seva titulació de Grau. 
Contactem amb la promoció que va finalitzar al 2015. 
 
4.1.1 Periodisme. Inserció:  

- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 87,32% 
- Taxa d’intenció de repetir els estudis: 71,83% 
- Taxa d’ocupació: 80,55% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 60,34% 

 
4.1.2 Publicitat i relacions públiques. Inserció:  

- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 91,25% 
- Taxa d’intenció de repetir els estudis: 77,50% 
- Taxa d’ocupació: 74,68% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 61,66% 

 
4.1.3 Cinema i TV. Inserció:  

- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 56,41% 
- Taxa d’intenció de repetir els estudis: 50% 
- Taxa d’ocupació: 58,97% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 68,18% 

 
 
4.2 Estudi d’inserció Màsters i Postgrau. L’àrea de Carreres Professionals realitza un 
estudi d’inserció entre tots els alumni que fa un any que han finalitzat la seva titulació de 
Postgrau o Màster (promoció 2014). Les dades es distribueixen entre l’equip acadèmic. 
 
4.2.1 Màster Universitari en Direcció d’Art en Publicitat 

- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 0% 
- Taxa d’intenció de repetir els estudis: 0% 
- Taxa d’ocupació: 100% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 100% 

 
4.2.2 Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme 

- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 100% 
- Taxa d’intenció de repetir els estudis: 100% 
- Taxa d’ocupació: 87,50% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 100% 

  



4.2.3 Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries 
- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 60% 
- Taxa d’intenció de repetir els estudis:40% 
- Taxa d’ocupació:100% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 100% 

 
4.2.4 Màster Universitari en Ficció en Cine i Televisió. Producció. Guió i realització 

- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 100% 
- Taxa d’intenció de repetir els estudis: 83,33% 
- Taxa d’ocupació: 83,33% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 80% 

 
4.2.5 Màster Universitari en Comunicació Política i Social 

- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 83,34%  
- Taxa d’intenció de repetir els estudis: 66,67% 
- Taxa d’ocupació: 83,33% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 100% 

 
4.2.6 Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural 

- Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: 100% 
- Taxa d’intenció de repetir els estudis: 42,86% 
- Taxa d’ocupació: 85,71% 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis: 83,33% 

 
 
 
 
 
  
 


