
TecnoCampus
Programa  
Universitat – Empresa

Connecta’t al  
talent universitari!



El TecnoCampus integra la universitat i l’empresa en un espai únic dedicat  
a la innovació i l’emprenedoria. 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. En els seus estudis de grau i postgrau 
aposta per l’emprenedoria, la professionalització i la internacionalització.
El TecnoCampus està impulsat per l’Ajuntament de Mataró.  
La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme és l’organisme encarregat del seu govern i el seu desenvolupament estratègic.
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El TecnoCampus ofereix estudis universitaris oficials de grau i de postgrau.  
L’oferta acadèmica s’estructura en tres centres universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).  
La UPF és la 12a millor universitat europea segons el rànquing U-Multirank 2016.

Graus Màsters  
i postgraus

Títols oficials de la Universitat Pompeu Fabra

Títols oficials i propis de la  
Universitat Pompeu Fabra

 Màsters oficials
· Màster en Emprenedoria i Innovació
· Cronicitat i Dependència

 Màsters propis
· Indústria 4.0
· Entrenament Personal i Readaptació 

Fisicoesportiva

 Postgraus propis
· Postproducció Audiovisual
· Projectes Transmèdia
· Bioarquitectura
· Guió i Direcció d’Actors
· Social Media i Màrqueting Digital
· Comptabilitat Financera
· Gestió de Cooperatives i Empreses  

d’Economia Social
· Big Data Aplicat a l’Empresa
· Especialització en el Pacient  

amb Ferida i Cicatrització Complexa.  
Ferida Crònica

· Atenció a la Persona en  
el Procés Quirúrgic

· Gestió, Tractament i Seguiment  
de les Malalties Cròniques

· Direcció i Gestió Públiques

✽  Dobles titulacions

Escola Superior de Ciències  
Socials i de l’Empresa
Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació

Business Administration and Innovation Management

Màrqueting i Comunitats Digitals

Logística i Negocis Marítims

✽ Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació + Màrqueting i Comunitats Digitals

✽ Turisme i Gestió del Lleure + Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació

Empresa

Escola Superior  
Politècnica
Enginyeria d’Organització Industrial  NOU

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació

Disseny i Producció de Videojocs

Mitjans Audiovisuals

✽ Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació + Disseny i Producció de Videojocs

Tecnologia

Escola Superior  
de Ciències de la Salut 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Infermeria 

Fisioteràpia 

✽ Fisioteràpia + Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Salut i benestar

Els estudis



L’objectiu del programa és explorar i consolidar les oportunitats de col·laboració entre les 
empreses i el TecnoCampus i establir relacions que siguin profitoses per a ambdues bandes,  
que millorin l’ocupabilitat dels estudiants i la competitivitat de les empreses. 

Programa Universitat - Empresa

À m b i t  1

Accedeix al talent  
del TecnoCampus

800
Més de 800  
convenis l’any

2.200
Més de 2.200 empreses 
col·laboradores

2.000
Més de 2.000 ofertes 
publicades

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

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.

Acull estudiants en pràctiques



Com puc incorporar 
estudiants en pràctiques 
a la meva empresa?

Registra la teva empresa  
a l’aplicatiu Borsa Talent
borsatalent.tecnocampus.cat

1

Presenta l’oferta
Primer passarà per validació interna  
i seguidament es publicarà al web

2

Consulta els estudiants 
inscrits i contacta-hi3

Selecciona l’estudiant4

Emplena el formulari 
‘Crear conveni’5

Rebràs el conveni  
per signar* i l’has de 
retornar a la universitat
*En un màxim de 5 dies laborables

6

Ofertes  
laborals
Vols contractar  
un estudiant  
o un graduat?
Publicació d’ofertes laborals  
per a graduats del TecnoCampus  
per mitjà de la Borsa de Talent  
del TecnoCampus:
https://borsatalent.tecnocampus.cat

Fòrums  
del Talent
Acosta’t  
als nostres 
estudiants
Jornades sectorials que promouen  
el contacte entre estudiants  
i empreses que volen  
incorporar talent.

Talent  
Corner
T’ajudem  
a atraure el  
nostre talent!
Jornades i seminaris amb experts 
dirigits a les nostres empreses 
col·laborades, sobre noves eines i 
tendències en la captació de talent.

Remuneració

Les pràctiques no són 
remunerades 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. 

Sempre que la pràctica sigui 
remunerada s’ha de donar d’alta 
els estudiants a la Seguretat 
Social. El cost aproximat per a 
l’empresa és de 35 € / mes  
per estudiant. En el cas de 
pràctiques curriculars, l’alta i 
liquidació té una bonificació  
del 100% a la Seguretat Social.

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 setmanals.  
Al llarg de tot el curs no es  
poden superar les 900 hores.



· Presentació corporativa
Organització de visites individuals i/o 
grupals d’estudiants a l’empresa per donar 
a conèixer el projecte empresarial i les 
persones que el lideren.

· Participació a les aules
L’empresa té l’oportunitat de traslladar 
a l’aula la història, la trajectòria (èxits i 
fracassos) i els reptes de futur.

· Proposició i/o tutorització  
 de Treballs de Fi de Grau

L’empresa pot col·laborar en el 
desenvolupament  
del projecte que l’estudiant triï com a 
Treball de Fi de Grau (TFG).

· Llançament de reptes  
 empresarials

Llançament de reptes empresarials 
que converteixen els estudiants en 
protagonistes del seu propi aprenentatge.

· Hackathons
Esdeveniment creatiu i formatiu on es 
reuneixen joves estudiants de diferents 
àmbits de coneixement per abordar 
conjuntament i organitzats en equips 
multidisciplinaris un repte plantejat per 
l’organització.

À m b i t  2

Fes créixer  
el talent del 
TecnoCampus

À m b i t  3

Fes servir serveis 
i espais del 
TecnoCampus

À m b i t  4

Patrocina 
activitats del 
TecnoCampus

· Creixement i acceleració  
 empresarial

Suport en el creixement i acceleració 
empresarial amb oferta d’espais, serveis 
avançats i connexió amb xarxes de parcs 
tecnològics i científics internacionals.

· Projectes d’inversió
Sessions monogràfiques d’inversió privada 
i formació en les últimes tendències i les 
oportunitats d’inversió.

· Internacionalització
Programes d’acompanyament a la 
internacionalització i l’aterratge empresarial 
per introduir-se en nous mercats amb acords 
amb parcs europeus i americans.

· Formació dels treballadors/es
Oferta d’un extens programa de formació 
permanent amb màsters i postgraus vinculats 
a les àrees de coneixement del TecnoCampus 
(empresa, tecnologia i salut) i amb 
descomptes per a les empreses.

· Organització d’actes corporatius
Localització ideal per a la celebració de tota 
mena d’esdeveniments. Té una superfície de 
2.200 m2: 
·  Auditori amb capacitat per a 323 persones 
·  Foyer de 900 m2 

·  Sales modulables de 75 a 150 m2

· Accions de patrocini
Ampli ventall d’oportunitats 
per vincular la marca de 
l’empresa als valors del 
TecnoCampus amb diferents 
formats: actes, jornades, aules, 
laboratoris, premis, beques...

Programa Universitat - Empresa
Altres formes de col·laboració





Tens algun dubte? Contacta amb nosaltres
Servei Universitat - 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)

Com arribar-hi en transport públic

Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts

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

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

www.tecnocampus.cat
tecnocampus @TecnoCampus @viueltecnocampus youtube.com/tecnocampus tecnocampus

Barcelona / Girona
SorTida 95 Camí ral

MaTarÓ

Port

rodalies

15 min

12 min

Barcelona:
45 min

Barcelona: 30 min
Girona: 50 min

N-ii TecnoCampus

C-32
Empresa  
Casas

3 min


