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El Tecnocampus t’ofereix una seleccionada oferta de cursos de formació 
permanent amb programes de Màster i Postgrau vinculats a les àrees 
d’expertesa dels seus Centres Universitaris i dels Serveis oferts a l’empresa  
i l’emprenedor. La missió de la Formació Permanent és satisfer les necessitats 
de formació al llarg de la vida de les persones mitjançant programes de 
qualitat i rigor acadèmic. L’oferta de formació permanent està dissenyada 
per completar la formació acadèmica dels estudiants universitaris 
titulats recentment i fomentar el desenvolupament i l’especialització dels 
professionals i les organitzacions. Els programes tenen una clara orientació 
pràctica i de transferència al món professional. L’oferta es complementa  
amb cursos d’actualització de curta durada.

Màsters i Postgraus  
TecnoCampus

Màster universitari
Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb els requisits de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EES). Els programes 
tenen un reconeixement oficial i una avaluació de qualitat, 
amb una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit 
Transfer System) i un o dos anys acadèmics. Els màsters ofe-
reixen una formació especialitzada d’alt nivell per obtenir una 
especialització acadèmica, professional o adquirir competèn-
cies en la investigació.

Procés d’inscripció
 
Per poder accedir a un programa de Màster o Postgrau és necessari complir  
els requisits d’admissió de cada programa.
 
Màsters universitaris: estar en possessió d’una titulació universitària.
Màsters i Postgraus propis: titulació superior o acreditar experiència professional.
 
Sol·licita una entrevista personalitzada amb nosaltres:
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. 93 702 19 59

Màsters i Postgraus de títol propi
Els màsters i postgraus de títol propi són cursos 
d’especialització amb una clara orientació professional. 
Dirigits a estudiants universitaris, graduats, llicenciats i/o 
professionals amb experiència. Els màsters i postgraus 
tenen l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats formatives  
i als objectius professionals de cada persona.
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Cada vegada és més difícil poder fer realitat idees 
de negoci innovadores si no comptem amb les eines 
i metodologies per materialitzar-les en projectes 
factibles dirigits a públics clarament identificats. El 
Màster universitari en Emprenedoria i Innovació 
combina en un sol programa tots els elements acadè-
mics, professionals, estructurals i humans que fan 
possible que els participants transformin les seves 
idees innovadores en negocis reals. L’objectiu prin-
cipal d’aquest màster és desenvolupar les habilitats 
de potencials emprenedors perquè pensin creati-
vament i se sentin capaços de transformar una idea 
en un producte comercial. Des d’una perspectiva 
interdisciplinària es centra en l’anàlisi dels processos 
innovadors en totes les seves dimensions així com en 
la forma de gestionar-los i avaluar-los.

Durada: 60 ECTS/675 hores
Modalitat: presencial

Màster universitari en

Emprenedoria
i Innovació

El Màster Universitari en Cronicitat i Dependència 
(MUCD) ofereix un programa formatiu innovador 
i de qualitat de la Universitat Pompeu Fabra que 
proporciona una formació d’excel·lència a professio-
nals de la salut amb inquietuds en recerca i patologia 
crònica que tinguin la necessitat d’enfrontar-se 
als nous reptes que requereix l’atenció integral al 
pacient amb patologia crònica i als seus familiars. 
És un màster universitari realitzat juntament amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona i amb la impli-
cació d’institucions de prestigi com l’Hospital Clínic 
de Barcelona, el Consorci Sanitari del Maresme i la 
Fundació TIC Salut. El MUCD és un màster interuni-
versitari amb orientació a la recerca en el qual hi 
participen com a docents, professionals de la salut 
d’acreditada experiència en recerca (85% doctors, 
dels quals 74% acreditats), experts en malalties 
cròniques amb reconeguda experiència científica.

Durada: 90 ECTS/900 hores
Modalitat: semipresencial

Màster universitari en

Cronicitat i 
Dependència
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L’objectiu del postgrau és proporcionar una forma-
ció sòlida i consolidada a professionals sanitaris en 
seguretat clínica i en àrees de responsabilitat en la 
gestió dels riscos derivats de l’assistència sanitària.  
Es tracta de formar especialistes en seguretat del 
pacient que siguin capaços de liderar les futures 
Unitats Funcionals de Seguretat del Pacient de les 
organitzacions sanitàries, amb un títol universitari. 
El postgrau permet que l’alumne adquireixi els 
coneixements necessaris sobre els aspectes dels 
riscos que afecten la seguretat del pacient en les 
diferents àrees i nivells assistencials, així com les 
seves conseqüències. A més, l’alumne desenvoluparà 
de manera  progressiva, mitjançant la metodologia 
d’aprenentatge i de participació, les competències 
i eines necessàries per dirigir la seva pràctica cap a 
la millora contínua de la qualitat, el desenvolupa-
ment de pràctiques segures i el disseny d’estratègies 
específiques per donar resposta als riscos detectats 
durant la pràctica professional.

Durada: 28 ECTS / 280 hores
Modalitat: online

Diploma de Postgrau en

Seguretat  
del Pacient

El repte que suposen les malalties cròniques per a 
les societats actuals i els seus sistemes de salut és 
una realitat tangible. L’aspecte fonamental d’atenció 
integral al pacient i les seves famílies fa preveure la 
necessitat de disposar de professionals de la salut de 
diferents disciplines preparats per abordar totes les 
dimensions relacionades amb aquestes patologies. 
L’objectiu d’aquest postgrau és donar competències 
als professionals de la salut per respondre de manera 
proactiva a les necessitats físiques, socials i emocio-
nals de les persones amb patologies cròniques i de 
les seves famílies o cuidadors al llarg de la seva vida 
mitjançant la planificació.

Durada: 20 ECTS/200 hores
Metodologia: semipresencial
Continuació dels estudis: aquest postgrau forma 
part de l’itinerari formatiu del Màster universitari en 
Cronicitat i Dependència.

Diploma de Postgrau en

Gestió, Tractament
i Seguiment de les
Malalties Cròniques

SalutGeStió Sanitària
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Diploma de Postgrau en

Atenció a la Persona  
en Situació d’Urgència 
i/o Emergència

Salut

L’objectiu principal d’aquest postgrau és proporcio-
nar als metges i infermers/es els coneixements i les 
habilitats necessàries perquè puguin fer raonaments 
lògics, tinguin pensament crític i aprenguin a prio-
ritzar les cures i les habilitats específiques per pro-
porcionar una atenció integral de qualitat i eficient 
al malalt crític en situació d’urgència i emergència 
davant d’una altíssima pressió i estrès.
Volem formar professionals excel·lents en l’àmbit de 
l’assistència en urgències i emergències i volem obte-
nir resultats diferents. Com deia Albert Einstein, “per 
obtenir resultats diferents has de fer coses diferents” 
i això és el que fem! Un equip de professionals que 
treballen a l’assistència guiaran els estudiants amb 
metodologies docents innovadores i amb simulació 
avançada per assolir les competències necessàries i 
aconseguir el nostre objectiu. 

Durada: 35 ECTS/350 hores
Modalitat: presencial

Diploma de Postgrau en

Recerca en Salut

La recerca sanitària, perquè constitueixi una 
aportació a l’avenç científic i al progrés de les noves 
tecnologies assistencials, ha de coincidir amb els 
interessos de la societat en general i estar dirigida a 
les necessitats i prioritats sanitàries. Un dels objec-
tius d’aquest diploma de postgrau és la formació en 
competencies en investigació relacionades amb els 
processos crònics mitjançant el foment de la recerca. 
Per als professionals de la salut és una necessitat im-
perant tenir més formació metodològica en recerca 
per desenvolupar i incorporar noves estratègies 
diagnòstiques i terapèutiques en la seva praxi diària 
que estiguin fonamentades en l’evidència científica. 

Durada: 30 ECTS/300 hores
Modalitat: semipresencial
Continuació dels estudis: aquest postgrau forma
part de l’itinerari formatiu del Màster universitari
en Cronicitat i Dependència.

Salut
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Diploma de Postgrau en

Atenció a la Persona  
en el Procés Quirúrgic

El camp de l’àmbit quirúrgic s’amplia cada vegada 
més i necessita un perfil de professionals especialis-
tes. Els avenços tecnològics en la cirurgia, la comple-
xitat de l’atenció i la situació de vulnerabilitat dels 
pacients en processos quirúrgics són factors que 
requereixen professionals d’infermeria amb una for-
mació específica i basada en l’evidència científica; 
amb la finalitat de proporcionar una atenció segura, 
eficaç i de qualitat durant tot el procés quirúrgic.
L’objectiu principal d’aquest postgrau és propor-
cionar als professionals d’infermeria, mitjançant 
les metodologies docents més innovadores, una 
formació específica que permeti l’adquisició de 
competències per atendre a la persona durant 
tot el procés quirúrgic. Es tracta d’un Diploma de 
Postgrau organitzat juntament amb l’Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol i amb la col·laboració 
d’empreses líders en aquest àmbit. 

Durada: 30 ECTS / 300 hores
Modalitat: presencial

Diploma de Postgrau

Especialització  
en el Pacient amb 
Ferida de Cicatrització 
Complexa

Han estat múltiples les ocasions en què els professio-
nals de la salut s’han plantejat la formació que han 
rebut com a responsables de la cura dels pacients 
amb ferides cròniques. És un tema que segueix 
preocupant perquè, tot i que en els últims anys, a 
nivell mundial, l’activitat científica en aquest camp 
ha estat intensa i fructífera, els resultats en la pràc-
tica potser no són els esperats. L’èxit en l’abordatge 
d’aquests pacients i les seves ferides passa pel total 
convenciment de la seva rellevància i per la impli-
cació. Parafrasejant el Dr. Soldevilla (2007), el camí 
de l’èxit es basa en els coneixements, l’ interès i la 
voluntat d’infermeria. Els coneixements són a l’abast 
de tothom que vulgui assolir-los, l’ interès i la vo-
luntat també? Per tant els coneixements són la base 
de la formació, però no l’únic component. Aquest 
és el valor afegit que vol donar aquest postgrau, la 
formació en el lideratge. Professionals amb un alt 
nivell de formació i  motivació que els implementin i 
difonguin aquests coneixements. 

Durada: 24 ECTS / 240 hores
Modalitat: presencial

SalutSalut
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Diploma de Postgrau

Gestió en Estils  
de Vida Actius  
i Saludables

La promoció d’estils de vida actius i saludables és 
clau per a la prevenció de nombroses malalties 
i fonamental en les polítiques sanitàries que es 
basen en el concepte de medicina d’estil de vida 
(Lifestyle Medicine). Aquest concepte de medi-
cina es caracteritza per la promoció de l’activitat 
física, l’alimentació saludable, el desenvolupament 
personal, la prevenció de l’obesitat, la reducció del 
sedentarisme i dels hàbits tòxics.
El fracàs de moltes persones en aconseguir un 
estil de vida actiu i saludable propicia la necessitat 
de noves professions relacionades amb el procés 
d’assessorar, guiar i gestionar l’estil de vida de les 
persones. És una oportunitat d’emprenedoria per a 
la creació de serveis orientats a la gestió d’estils de 
vida saludables tant a l’àmbit de l’empresa, sanitari, 
esportiu, escolar com comunitari. Aquest postgrau 
és innovador en formar professionals de la salut en 
el procés d’assessorament per aconseguir l’èxit en el 
disseny i avaluació de programes d’estil de vida per 
pacients, clients, alumnes i/o treballadors. 

Durada: 30 ECTS / 300 hores
Modalitat: presencial

Diploma de Postgrau

Entrenament Personal 
i Readaptació 
Fisicoesportiva

El postgrau en Entrenament Personal i Readaptació 
Fisicoesportiva pretén formar professionals amb les 
competències específiques necessàries d’aquests 
dos àmbits del coneixement: les Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport i la Fisioteràpia. El prin-
cipal objectiu d’aquest postgrau és donar als futurs 
graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
i fisioterapeutes les competències professionals 
específiques necessàries com a entrenador personal 
i readaptador fisicoesportiu per:

1 Desenvolupar programes de preparació física 
específics en funció de les necessitats de les 
persones i/o esportistes.

2 Prevenir les malalties derivades de la inactivitat 
de la pràctica fisicoesportiva, amb la instau-
ració d’hàbits saludables i la pràctica regular 
d’activitat física. 

3 Oferir els coneixements necessaris per tractar 
persones i esportistes que han patit algun tipus 
de lesió o patologia. 

Durada: 30 ECTS / 300 hores
Modalitat: presencial

Salut Salut
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Cada vegada més empreses necessiten professionals 
capaços de desenvolupar productes audiovisuals de 
qualitat de forma individual i per a qualsevol plata-
forma audiovisual, on una sola persona o un grup 
reduït, siguin capaços de dur a terme totes les fases 
d’un projecte audiovisual fins a la seva exhibició 
final. La postproducció és sens dubte un dels camps 
on la indústria audiovisual demana més professio-
nals capaços de treballar amb diversos programes 
que permetin una visió global del producte final i 
amb un alt coneixement del workflow audiovisual.. 
El màster té l’objectiu de formar professionals 
multitask amb una visió global però a la vegada 
específica de la postproducció audiovisual per fer 
front a les demandes de la indústria televisiva i 
cinematogràfica, ja sigui de forma individual o dins 
d’un equip de treball, exercint la seva tasca a totes 
i cadascuna de les fases de la postproducció d’un 
projecte audiovisual.

Durada: 60 ECTS / 600 hores
Modalitat: presencial

Màster en

Postproducció 
Audiovisual 

Màster en Producció Executiva  
de Ficció per a Televisió
Diploma de Postgrau en Producció 
Executiva de Ficció per a Televisió
Diploma de Postgrau en Disseny  
de Producció de Ficció per a Televisió

Presentem un nou màster pensat des de la indústria 
audiovisual, concretament des de la producció de 
ficció per a televisió, tv-movies, sèries, mini-sèries, 
web-sèries incloent els nous models de ficció 2.0.
El màster es crea per a formar els professionals que 
necessita la indústria de la producció de ficció per a 
televisió i planteja un pla d’estudis diferent, oferint 
un coneixement professional vinculat a la certifica-
ció acadèmica de la universitat.
El màster està organitzat conjuntament per la Fun-
dació Tecnocampus i la productora Diagonal TV/
Gestmusic Endemol, productora de televisió amb 
més de 25 anys de trajectòria en el sector. 

Durada del Postgrau: 30 ECTS/300hores
Durada del Màster: 60 ECTS / 600 hores
Modalitat: presencial

tecnoloGieS de la informació, 
la comunicació 
i el mitjanS audioviSualS

tecnoloGieS de la informació, 
la comunicació 
i el mitjanS audioviSualS
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El domini dels recursos bàsics per explicar històries 
és una de les competències indispensables per a 
qualsevol futur professional de l’audiovisual. Aquest 
curs, de caràcter eminentment pràctic i professiona-
litzador, pretén dotar l’alumne de les eines de guió 
necessàries per narrar històries, tant des de la ficció 
com des de la realitat. 
Al llarg del curs, l’estudiant treballarà en l’escriptura 
del guió d’una producció de ficció o documental. 
Aquest procés culminarà amb la celebració d’un 
concurs en què els guanyadors tindran l’oportunitat 
d’integrar-se en un equip professional i seguir 
desenvolupant el seu projecte dins d’una empresa 
del sector audiovisual. 
El professorat del curs està format per professio-
nals de l’audiovisual amb àmplia experiència en 
l’escriptura de guions i el treball amb actors. Comp-
tarà, a més, amb classes magistrals impartides per 
directors i productors de cinema i documentals, que 
contribuiran a connectar l’alumne amb la realitat de 
l’ofici d’explicar històries.

Durada: 15 ECTS / 150 hores
Modalitat: presencial

Diploma de Postgrau en

Guió i Direcció 
d’actors

Diploma de Postgrau en

Projectes Transmèdia

A l’actual era digital, pensar en transmèdia ha esde-
vingut un must per a qualsevol projecte audiovisual, 
comunicatiu, cultural, educatiu i de negoci.  Pensar 
en transmèdia és entendre els projectes com a xarxes 
i els seus elements com a parts independents però 
interconnectades, on el fil conductor serà sempre 
la història. La narrativa transmèdia, o transmèdia 
storytelling, consisteix precisament en expandir un 
projecte en múltiples mitjans, on cada un aporti una 
part diferent i significativa aprofitant el seu poten-
cial. En aquest tipus de projecte, l‘expansió narrativa 
és tan important com l’estímul de la participació 
d’una audiència que, acostumada a la Web 2.0, vol 
interactuar i aportar activament.  En aquest escenari, 
el productor transmèdia esdevé un arquitecte que ha 
de conèixer perfectament la història, la potencialitat 
dels mitjans on es desenvolupa, els mercats on es 
desplega i el comportament i preferència dels seus 
públics. A partir dels eixos de la producció transmè-
dia i la interacció amb l’audiència, aquest postgrau 
dóna les eines teòriques i pràctiques per dissenyar un 
projecte transmèdia des d’una perspectiva holística. 

Durada: 30 ECTS /300 hores
Modalitat: online

tecnoloGieS de la informació, 
la comunicació 
i el mitjanS audioviSualS

tecnoloGieS de la informació, 
la comunicació 
i el mitjanS audioviSualS
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Diploma de Postgrau en

Bioarquitectura

Per necessitats econòmiques i socials com la 
reducció de la demanda energètica a l’edificació, 
el coneixement i ús d’energies renovables, i nous 
problemes que van apareixent a la nostra societat 
com la pobresa energètica o les malalties associades 
a l’edificació (síndrome de l’edifici malalt, sensi-
bilitat química, Electro Hiper Sensibilitat, etc.) la 
demanda de professionals capacitats ens aquests 
àmbits va en augment. L’objectiu del Postgrau és 
el d’aprendre com implementar la consciència 
ecològica i sostenible a la pràctica de la professió. 
Entendre la relació directa entre la construcció i la 
salut, és a dir, la biologia de l’hàbitat. Detectar els 
efectes de l’entorn edificat en les persones i el medi 
ambient. Aportar coneixements necessaris per 
utilitzar la bioconstrucció, la bioclimàtica i l’estalvi 
energètic de manera immediata.

Durada: 26 ECTS/260 hores
Modalitat: presencial

enGinyeria i arquitectura
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Diploma de Postgrau en

Comptabilitat 
Financera

Avui dia, empreses de tots els sectors i de totes 
les mides necessiten professionals amb profunds 
coneixements de la normativa comptable i de la 
informació financera. 
Algunes vegades, l’empresa els necessita com a part 
dels seus departaments comptables i financers, però 
cada vegada hi ha més professionals independents 
que assessoren empreses externament. L’expert 
comptable és una figura de recent creació que du a 
terme tasques de revisió que tradicionalment han fet 
els auditors de comptes. En el Postgrau de Compta-
bilitat Financera, els participants aprendran a tractar 
amb la normativa comptable nacional i internacio-
nal, la consolidació dels estats financers, l’anàlisi dels 
estats financers i els aspectes més significatius de la 
fiscalitat empresarial. També cursaran les matèries 
necessàries per superar l’examen oficial d’Expert 
Comptable, amb el reconeixement del Consejo 
General de Economistas i de l’Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España. 

Durada: 30 ECTS/300 hores
Modalitat: presencial

cièncieS econòmiqueS i empreSarialS

Les estratègies digitals ja formen part important 
dels plans de negoci de les empreses. Per això 
cada dia creix més la demanda de professionals 
relacionats amb l’economia digital, en particular 
les figures de Social Media Manager i de Digital 
Marketing Manager. La implicació d’aquests pro-
fessionals és imprescindible per a petites, mitjanes 
i grans empreses, ja que es consoliden com “la veu 
de l’empresa de portes enfora i la veu del client de 
portes endins” en l’àmbit digital.
El Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital 
s’ha dissenyat per preparar els estudiants en el dis-
seny d’estratègies digitals i donar-los eines, conei-
xements i experiències que ajudin a la consolidació 
de les competències necessàries per desenvolupar 
i aplicar els Plans de Social Media Marketing a una 
gran diversitat d’empreses i sectors.

Durada: 30 ECTS/300 hores
Modalitat: presencial

Diploma de Postgrau en

Social Media i
Màrqueting digital

màrquetinG
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El TecnoCampus és la combinació de tres centres universitaris i un parc 
tecnològic gestionats de manera integrada per aconseguir un ecosistema 
singular entre la universitat i l’empresa. Amb seu a la ciutat de Mataró, 
a la comarca del Maresme, i amb vocació de ser un projecte nacional 
i internacional, el TecnoCampus és la gran aposta del territori per 
contribuir decisivament a la transformació econòmica i social.

Com arribar-hi en transport públic
Tarifes integrades

Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts

Autobusos urbans
Estació - TecnoCampus (Línia 4)
TecnoCampus - Estació (Línia 8)

Empresa Casas C10
Parades als pobles  
de Barcelona a Mataró

Empresa Casas E11.1
(antiga C1)
Directe des de Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21) 
Freqüència: 10 minuts 
(en hora punta)

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01
www.tecnocampus.cat



P E R  Q U è  E S T U D I A R  U n  P R O G R A M A  
D E  M à S T E R  I  P O S TG R A U  

A L  T E C n O C A M P U S ?

1
Centres universitaris 

adscrits a la Universitat 
Pompeu Fabra amb més de 

30 anys d’experiència  
i prop de 3.000  

alumnes de grau

2
ADn emprenedor,  

suport als estudiants amb 
idees de negoci 

3
Professorat expert, 

professionals  
de primer nivell

4
Model d’aprenentatge 

innovador i propi,  
tant en la modalitat 

presencial com online

5
Estudis amb orientació 

professional i de recerca. 
Alt nivell d’inserció  

laboral mitjançant la nostra 
Borsa de Talent

6
Situació privilegiada  

al costat del mar  
amb excel·lents 
comunicacions

7
Relacions internacionals 

gràcies a acords  
amb 90 universitats  

arreu del món


