
Servei  
Universitat  
i Empresa
Connecta’t al talent universitari!



Per què TecnoCampus?
· Model educatiu basat en la professionalització.
· Pràctiques obligatòries en quasi tots els estudis.
· Orientació cap a la innovació i l’emprenedoria.
· L’empresa selecciona l’estudiant directament.
· La Universitat garanteix un seguiment  

de l’estudiant.
· La relació es formalitza mitjançant un conveni  

de cooperació educativa (CCE).

Quins estudiants hi 
poden participar i quines 
són les condicions?
Estudiants matriculats a l’Escola Superior de 
Ciències Socials i de l’Empresa i a l’Escola Superior 
Politècnica del TecnoCampus. 
Els estudiants poden començar pràctiques un cop 
tenen aprovat el primer curs acadèmic. 

Quins tipus de pràctiques hi ha?
Les pràctiques han de permetre als estudiants aplicar i complementar  
els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica.

· Pràctiques curriculars: Pràctiques integrades en els plans d’estudis.  
Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la universitat.  
S’avaluen i es qualifiquen. 
· Pràctiques extracurriculars: Pràctiques amb caràcter voluntari per part de l’estudiant.  

No formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic. 

Sempre que la pràctica sigui remunerada s’ha de donar d’alta els estudiants a la Seguretat Social.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

El Servei Universitat i Empresa 
t’ofereix connectar el talent 
universitari amb la teva empresa

Com ho fem?



OfERTES  
labORalS
Publicació d’ofertes laborals per a graduats del  
TecnoCampus per mitjà de la Borsa Talent  
del TecnoCampus:

https://borsatalent.tecnocampus.cat

fòRUMS  
TalENT
Jornades que promouen el contacte entre estudiants i 
empreses que volen incorporar talent.

TalENT  
CORNER
Jornades i seminaris amb experts dirigits a les nostres 
empreses col·laborades, sobre noves eines i tendènci-
es en la captació de talent.

Remuneració 
Les pràctiques al TecnoCampus no són remu-
nerades obligatòriament, excepte als estudis 
d’enginyeria, on l’import mínim és de 6 € / hora. 
Tot i no ser obligatori, es recomana un import 
mínim de 5 € / hora per a tots els graus.

Dedicació horària
La dedicació horària ha de ser compatible amb 
els estudis. Per norma general, durant l’època 
lectiva no es poden superar les 20 hores setma-
nals. Al llarg de tot el curs no es poden superar 
les 900 hores. 

Més de  
800 convenis  

l’any

Més de  
2.200 empreses  
col·laboradores Més de  

2.000 ofertes  
publicades



Com puc incorporar estudiants  
en pràctiques a la meva empresa?

Registra la teva  
empresa a l’aplicatiu 

borsa Talent
http://borsatalent.tecnocampus.cat

Presenta  
l’oferta*

Consulta els 
estudiants inscrits  

i contacta-hi*Primer passarà per 
validació interna 
i seguidament es 
publicarà al web

1 2 3

Selecciona 
l’estudiant

Emplena  
el formulari 

‘Crear conveni’

Rebràs el conveni 
per signar* i l’has 

de retornar a la 
universitat

*En un màxim de 5 dies laborables

4 5 6

Tens algun dubte? Contacta amb nosaltres
Servei Universitat i Empresa 
talent@tecnocampus.cat
Per a més informació:
www.tecnocampus.cat/universitat-empresa
93 169 65 01 
Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)


