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Campus emprenedor
Porta d’entrada a la innovació
Al TecnoCampus els estudiants universitaris hi troben un ecosistema 
òptim per manifestar les seves inquietuds i desenvolupar els seus 
projectes. És un campus en el qual s’ofereixen diverses iniciatives 
per estimular l’esperit emprenedor, que permeten als estudiants 
evolucionar de la idea al model de negoci i convertir-se en empresa.

Hub d’emprenedoria
El hub ofereix als estudiants els recursos, programes i xarxes que aquests  
poden necessitar en qualsevol moment del seu viatge emprenedor.
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Nous temps? Nous reptes?
El moment d’emprendre

Com s’explica que, malgrat la crisi econòmica dels darrers anys, alguns negocis 
hagin aconseguit superar-la amb èxit? Molts d’aquests casos estan dirigits per 
persones que han aconseguit veure oportunitats on altres veien fracassos. Han 
entès la frase: “Mentre uns ploren, altres fabriquen mocadors”. Aquesta és la 
veritable essència de l’emprenedor: una combinació de noves idees amb esperit 
i disposició per convertir-les en realitat.

El Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació combina, en un sol 
programa, tots els elements acadèmics, professionals, estructurals i humans 
que possibiliten que els participants transformin les seves idees innovadores 
en negocis reals. En aquest màster, els participants desenvoluparan les seves 
habilitats de potencial emprenedor per pensar creativament i sentir-se capaços 
de transformar una idea en un negoci real. 

A més, els participants que vulguin activar el seu projecte podran optar al 
programa de la Preincubadora del TecnoCampus, i gaudiran de l’assessorament 
personalitzat per a la posada en marxa del projecte i d’un espai de treball de 
tipus coworking.

T’atreveixes a emprendre?

Dr. Giovanni Giusti
Director del Màster en Emprenedoria i Innovació

 “L’únic constant és el canvi” 
Heràclit. Segle V aC



Més informació a
www.tecnocampus.cat/es/presentacio-master-emprenedoria

Desenvolupar competències emprenedores 
bàsiques amb l’objectiu d’aplicar-les amb èxit a les 
eines per dissenyar, implementar i executar nous 
projectes empresarials o d’innovació en les organit-
zacions ja existents.

El màster es compon de tres matèries obligatòri-
es i d’un treball final que consisteix a desenvolupar 
un projecte empresarial. Cada matèria està formada 
per un nombre d’assignatures troncals i optatives 
que sumen un total de 45 crèdits ECTS. El treball de 
final del màster suma 15 crèdits ECTS. 
El màster es pot allargar opcionalment amb una 
quarta matèria, formada per tres assignatures (9 
crèdits ECTS), que introdueix l’estudiant a la in-
vestigació en economia i emprendoria i que dona 
accés al doctorat.

Poden accedir al màster les persones que pos-
seeixin un títol de grau, diplomatura o llicenci-
atura, enginyeria superior o enginyeria tècnica, 
arquitectura o arquitectura tècnica.

Es recomana que els candidats tinguin prèviament 
un projecte (ideat o en curs) o estiguin disposats a 
idear un projecte que pugui ser objecte de desenvo-
lupament durant els estudis.

Hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques remune-
rades en una de les 120 empreses ubicades al parc 
empresarial del TecnoCampus.

La Preincubadora és la plataforma de llançament 
per als projectes d’emprenedoria que sorgeixen de 
diferents programes del TecnoCampus. Els partici-
pants del màster que vulguin activar el seu projecte 
poden optar al Programa de la Preincubadora del 
TecnoCampus amb un assessorament personalitzat i 
un espai de treball durant nou mesos.

Objectiu formatiu Sortides professionals

Contingut i estructura

Qui hi pot accedir?

Pràctiques en empreses

Programa de preincubació  
al TecnoCampus

Promotor de nous negocis

Líder en gestió d’equips innovadors

Gestor de la innovació i el canvi

Dinamizador d’innovació en
organitzacions públiques o privades

Responsable de noves línies de negoci, noves
divisions o spin-off en empreses existents

Consultor de creació d’empreses
i processos d’innovació

Investigador en economia i emprenedoria

Gestor de departaments d’I+D o innovació

Talent +
emprenedoria =
TecnoCampus

Innovation Hub

Títol oficial +
coach

personalitzat =
TecnoCampus

Universitat
de prestigi:

UPF

Cos docent
expert en

Emprenedoria
i Innovació

Suport
al teu projecte

Innovation Lab:
Aula taller

de creativitat



L’estudiant podrà cursar fins a tres  
assignatures (12 ECTS) realitzant un  
intercanvi en una de les quatre universitats 
partner a Europa, l’Àsia i Amèrica.

Pla d’estudis

Mobilitat internacional

Emprenedoria i innovació  27 ECTS

Assignatures obligatòries:

Innovació, emprenedoria  
i gestió estratègica  6 ECTS

Gestió emprenedora  4 ECTS

La vida de l’emprenedor  5 ECTS

Assignatures optatives:

La intraemprenedoria i el canvi  3 ECTS

Corporate venture  3 ECTS

Tecnologia, producció i patents  3 ECTS

Born global  3 ECTS

Jornades especialitzades en  
emprenedoria i innovació  5 ECTS

Jornades intensives per conèixer, presentar i 
treballar temes d’actualitat relacionats amb 
les diferents matèries del màster 

· Finances

· Patents

· Gestió d’inversors i stock options

· Màrqueting (viral, xarxes socials, web 2.0...)

Projecte final innovador  15 ECTS

A escollir entre:

· Projecte de transferència de coneixement  
   al TecnoCampus en forma de spin off

· Disseny d’una estratègia d’innovació  
  d’una empresa en funcionament

· Disseny i plantejament d’una idea  
  de negoci innovadora

Gestió empresarial  25 ECTS

Assignatures obligatòries:

Mecanismes de finançament:  
públics i privats  4 ECTS

Gestió econòmica i financera  5 ECTS 

Operacions  5 ECTS

Màrqueting i vendes  5 ECTS

Assignatures optatives: 

Managing investors  3 ECTS

Validació de model de negoci  3 ECTS 

Introducció a la investigació  9 ECTS

Metodologia i tècniques d’investigació  3 ECTS

Estadística i tractament de dades  3 ECTS

Scientific writing in English. Manuscripts, 
reports and presentations  3 ECTS

Matèria 1 Matèria 3

Projecte final

Matèria 2

Matèria 4 (optativa)



Calendari: Del 6 d’ocubre de 2017  
al 29 de juliol de 2018
Càrrega lectiva: 60 ECTS / 675 hores
Modalitat: Presencial
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 18 h a 22 h  
i un/dos dissabtes al mes
Titulació: Oficial de la Universitat Pompeu Fabra
Orientació: Professional i emprenedora 
(opcional: investigació) 
Places: 30
Idiomes: Castellà i anglès

Informació i inscripcions 
formaciopermanent@tecnocampus.cat

En trobaràs més informació a 
tecnocampus.cat/es/presentacio-master-emprenedoria

Preu 6.702,20 € 
* Preu aproximat pendent d’aprovació pel Decret de la Generali-
tat que estableix els preus dels serveis acadèmics de les universi-
tats públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic

Al tercer trimestre, els millors projectes  
podran rebre finançament directe de la Universitat 
mitjançant un fons d’inversió privat.

Possibilitat de sol·licitar les beques convocades 
pel Ministeri d’Educació o altres  
organismes públics per a programes oficials.

· Opció de pagament fraccionat en 3 termi-
nis sense interessos.

· Opcions de finançament mitjançant  
préstec bancari fins a un màxim  
de 15 mesos.

· Curs bonificable per la Fundació Tripartita 
per a treballadors d’empreses com a acció 
formativa o com a Permís Individual de 
Formació (PIF).

Institucions i empreses col·laboradores

Inversió per al desenvolupament 
de projectes

Beiersdorf Manufacturing 
Argentona SAU
1 beca de 3.000 €

Beca Universitat-Empresa

Beques d’estudi

Formes de pagament

Bonificació per a treballadors 
d’empreses



www.tecnocampus.cat

Com arribar-hi  
en transport públic
Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts
Autobusos urbans
Estació - TecnoCampus (Línia 1)
TecnoCampus - Estació (Línia 2)
Empresa Casas E11.1
(antiga C1) 
Directe des de Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21) 
Freqüència: 10 minuts 
(en hora punta)
Empresa Casas C10
Parades als pobles  
de Barcelona a Mataró
Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

El TecnoCampus és un campus universitari i un parc tecnològic 
impulsat per l’Ajuntament de Mataró, ciutat metropolitana situada 
a 30 quilòmetres de Barcelona. La integració d’aquests dos elements 
és el principal fet diferencial del TecnoCampus, que aposta per 
l’emprenedoria, la innovació i la formació de qualitat vinculada al teixit 
productiu del territori. La seva missió és ser un element de generació 
de riquesa i creixement econòmic.

Av. d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
Tel. 93 169 65 01

tecnocampus
@TecnoCampus
@viueltecnocampus 
youtube.com/tecnocampus

Mataró
BarcelonaMadrid


