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Benvolgut/da estudiant,

Et presentem la Guia dels centres universitaris del 
TecnoCampus per als nous estudiants del curs 2016-17. 

En aquesta guia hi trobaràs un recull d’informacions dels 
serveis i els recursos que el TecnoCampus t’ofereix, així 
com els llocs físics o electrònics on adreçar-te per ampliar 
aquesta informació, assessorar-te i resoldre els dubtes que 
et puguin sorgir sobre el funcionament dels serveis i les 
activitats que es duen a terme al TecnoCampus.

Esperem que aquest document sigui una eina útil que t’ajudi 
a conèixer la nostra institució i et faciliti la plena integració 
a la nostra comunitat universitària. 

Molta sort en aquesta nova etapa que comences!

Presencialment
TecnoCampus 

Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró
Edifici TCM1
Planta Baixa 

Per	telèfon
93 702 32 32
93 169 65 01

On-line
pie@tecnocampus.cat
www.tecnocampus.cat 

Per a més informació:
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Edifici universitari TCM1
Centres universitaris TecnoCampus

Escola Superior Politècnica

Escola Superior de Ciències Socials  
i de l’Empresa

Seu del centre tecnològic  
EURECAT
 

Planta -1
Auditori
Foyer

Planta 0
Oficina Mataró Empresa
Sala Laia l’Arquera
Sala Burriac

Planta 1
Incubadora i Preincubadora

Plantes 2-6
Espais d’allotjament empresarial Planta -1

Sala polivalent CAFE
Vestidors

Planta 0
Caixer automàtic
Sala de descans
Locals comercials

Plantes 1-6
Espais d’allotjament empresarial

Planta 0
Innolab
Servei de Comunicació  
  i Màrqueting

Planta 1
Aules 1C1-1C6
Aules 100-109

Planta 2
Aules 201-209

Planta 0
Recepció
Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)
Associació d’Estudiants
Biblioteca CRAI
Servei de Relacions Internacionals,  
   Carreres Professionals i UACU
Servei de gestió acadèmica 
Sales d’admissió
Aula 001

Planta 1
Sala de descans
Aules 100-109
Laboratoris d’Enginyeria Mecànica  
   i Electrònica
Laboratoris d’Informàtica
Serveis tècnics

Planta 2
Aules 201-209
Despatxos de professors
Servei de Qualitat, Aprenentatge  
   i Innovació (SQAI)
Secretaries de centre 

Torre TCM2
Centre de Congressos TCM 4

Edifici universitari de l’Escola Superior  
de Ciències de la Salut

Entrada C

Entrada A

Entrada B

Torre TCM3

1. Edificis del campus

Planta -1
Platós de televisió
Cambra semianecoica
Equipaments audiovisuals
Sermat

Planta 0
Equipaments audiovisuals
Cafeteria restaurant
Sala de descans / menjador

Planta 1
Aula 110
Sala de juntes

Planta 2
Aules 210-212
Aula 213 (Sala de graus)

TecnoCampus
Hotel  

Ibis

Entrada
Aules
Despatxos del professorat
Centre de Simulació i Innovació 
en Salut (CSIS)
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Horaris	dels	edificis	i	serveis

Recepció	Edifici	TCM1
De dilluns a divendres de 8 a 22.30 h

Biblioteca	TCM1
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Mes d’agost tancat
(horaris especials en període d’exàmens)

Recepció	Edificis	TCM2	i	TCM3
De dilluns a divendres de 8 a 22 h
Dissabtes de 8 a 14 h

Punt	d’Informació	a	l’Estudiant	(PIE)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.

Cafeteria-restaurant
De dilluns a divendres de 7:30 a 19:30 h  
(horaris especials en períodes no lectius)

Aparcament
De dilluns a divendres de 7 a 23 h
Dissabtes de 7 a 14 h

Bicicampus
De dilluns a divendres de 7 a 23 h
Dissabtes de 7 a 14 h

Servei	de	material	i	reserves	d’espais	audiovisuals	(SERMAT)
Dilluns, dimecres i dijous de 7:30 a 21:30 h
Dimarts, dimecres de 7:30 a 21:00 h
Retorn de material: 
De dilluns a divendres: de 7:30 a 8:30 h i de 13:30 a 14:30 h  
(segons torn de matrícula)
Recollida de material:
De dilluns a divendres de les 8 a les 20:30 h

Pla	d’autoprotecció

El TecnoCampus compta amb un Pla d’autoprotecció per tal de 
dotar-se dels coneixements, recursos i equips humans necessaris 
per garantir una correcta resposta i actuació en cas d’emergència 
als nostres edificis. 
Com estudiant i usuari de les instal·lacions has d’estar informat 
i complir amb les normes de seguretat que es detallen en el Pla. 
Periòdicament, TecnoCampus organitzarà simulacres d’emergència 

per practicar les normes de seguretat i evacuació i així millorar els 
procediments. Trobaràs els planells d’evacuació en llocs visibles i 
accessibles a les diferents dependències.
En cas que detectessis qualsevol emergència, t’has de dirigir a 
Recepció de l’edifici TCM1, o trucar a l’extensió 10200 del telèfon 
931696500. Pots ampliar aquesta informació dins de l’espai eCampus.

Ubicació

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

Com	arribar-hi	en	transport	públic
Tarifes integrades

Línia	R1	de	Rodalies
Freqüència: 7 minuts aprox
(Tarifa integrada)

Autobús	expres.cat

Línia	E11	Barcelona-Mataró	Centre	
E11.1 Directe des de BCN. 
Freqüència: 5-30 minuts depenent dels horaris
Parada davant del TecnoCampus

Autobús	interurbà	empresa	Sarfa

C-10	Mataró-Barcelona
(per N-II)

Autobús	interurbà	empresa	Sagalés

Línia Mataró-Granollers-Sabadell 

Distàncies	en	cotxe:	

Mataró- Barcelona: 25 min. 
Mataró-Granollers: 17 min. 
Mataró-Sabadell: 31 min.
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Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

 Dilluns 26 Des del 26    

      Dia 12

      Dia 1

  fins al 7 Del 12 al 22  Del 24 Dies 6, 8 ,9 i 23

 Dijous 9 Des del 9  Dies 26 i 27 fins al 6 

      

  Fins al 17 Del 20 al 31   

 Dilluns 3 Des del 3  Dies 27 i 28 Del 10 al 17 

      Dia 1

  fins al 19 Del 21 al 30   Dies 5 i 20

    Dies 13 i 14  

 Dilluns 26 Des del 26    

      Dia 12

      Dia 1

  fins al 7 Del 12 al 22  Del 24 Dies 6, 8 ,9 i 23

 Dijous 9 Des del 9  Dies 26 i 27 fins al 6 

      

  Fins al 17 Del 20 al 31   

 Dilluns 3 Des del 3  Dies 27 i 28 Del 10 al 17 

      Dia 1

  fins al 19 Del 21 al 30   Dies 5 i 20

    Del 12 al 14  

 Dilluns 26 Des del 26    

      Dia 12

      Dia 1

  fins al 7 Del 12 al 22  Del 24 Dies 6, 8 ,9 i 23

 Dijous 9 Des del 9  Del 25 al 27 fins al 6 

      

  Fins al 17 Del 20 al 31   

 Dilluns 3 Des del 3  Del 26 al 28 Del 10 al 17 

      Dia 1

  fins al 19 Del 21 al 30   Dies 5 i 20

    Del 12 al 14  

Inici de classes

Inici de classes

Inici de classes

Període lectiu

Període lectiu

Període lectiu

Exàmens

Exàmens

Exàmens

Recuperació

Recuperació

Recuperació

Vacances

Vacances

Vacances

Dies festius / no lectius

Dies festius / no lectius

Dies festius / no lectius

Escola	Superior	Politècnica	
Jornada de benvinguda per als nous estudiants el dia 21 de setembre 

Escola	Superior	de	Ciències	Socials	i	de	l’Empresa	
Jornades de benvinguda per als nous estudiants els dies 20 i 21 de setembre 

Escola	Superior	de	Ciències	de	la	Salut	
Jornada de benvinguda per als nous estudiants el dia 19 de setembre 

2. Calendari acadèmic del curs
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Credencials	i	accessos	a	TecnoCampus

Uns dies després de formalitzar la matrícula, el TecnoCampus et farà 
arribar les credencials que et permetran accedir als serveis on-line 
de TecnoCampus i a l’aulari virtual. Aquestes credencials són un codi 
d’usuari i una clau d’accés.

Wifi	Docència

El TecnoCampus facilita un servei Wifi exclusiu per a estudiants: 
	 SSID:		 	 TCM	Docencia
	 Password:	 Rt56Ms87	
També disposeu del servei “eduroam interuniversitari”. Trobaràs la 
informació de com utilitzar-lo al web Tecnocampus i a la intranet 
eCampus.

Compte	de	correu	d’estudiant	TecnoCampus

Entre dos i tres dies després de formalitzar la matrícula, el TecnoCam-
pus enviarà un correu electrònic a la teva adreça de correu privada, 
amb el teu compte de correu TECNOCAMPUS (usuari@edu.Tecno-
Campus.cat) i la clau d’accés com a estudiant.
Aquest és un correu que està vinculat als serveis de Google. Accedint 
a Gmail amb el teu correu TecnoCampus i la clau d’accés, podràs ges-
tionar la teva bústia i serveis associats de Google (drive, calendar, etc.).
Aquest correu serveix, entre d’altres coses, perquè rebis comunica-
cions i notícies que poden ser del teu interès (convocatòries de be-
ques i ajuts, activitats que es realitzen, nous cursos i formacions, etc.). 
També et serveix com a eina per a comunicar-te amb el professorat i 
per resoldre dubtes. Aquest és el correu electrònic que utilitzaràs per 
a activitats com tasques o treballs lligats als teus estudis.
En el cas de que t’oblidis de l’usuari o de la clau d’accés hauràs 
d’enviar un correu electrònic a l’adreça: helpdesk@TecnoCampus.cat 
des del teu compte de correu d’estudiant TecnoCampus o des de  
l’e-mail que vas facilitar en el moment de fer la matrícula.

Carnet	d’estudiant	

A partir de les dades de matrícula d’estudiant, es confeccionarà el teu 
carnet digital. Aquest carnet estarà disponible quan et descarreguis 
l’APP MÒBIL TECNOCAMPUS. 
Si vols tenir el carnet en format targeta, pot adreçar-te al PIE de TEC-
NOCAMPUS (al vestíbul de l’edifici universitari TCM1) .
L’eCarnet t’identifica com a estudiant i et permet gaudir dels serveis 
que el TecnoCampus posa a la disposició dels seus estudiants, com 
ara sol·licitar préstec de documents a la biblioteca o l’accés al servei 
d’impressions. A més, el carnet també et permet obtenir descomptes 
en determinats comerços i activitats, ja que t’acredita com a estu-
diant universitari de la UPF.

Servei	d’impressions	

Per ser estudiant disposes de 405 impressions en b/n o 40 impres-
sions en color cada trimestre. Aquest crèdit s’acumula durant els tres 
períodes naturals del curs universitari. 
Aquestes impressions les pots enviar des de qualsevol dels ordinadors 
del TecnoCampus o des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil 
propi accedint a la plataforma d’intranet eCampus.
Les impressions estan configurades perquè surtin a les dues impresso-
res de la biblioteca o a la impressora que trobaràs a la 1a planta. 

NOTA: Verifica, quan enviïs a imprimir, que ho fas en blanc i negre 
o en color. Recorda que una impressió en color equival a 10 impres-
sions en b/n. A l’espai eCampus podràs consultar el saldo disponible 
així com l’historial de les teves impressions des de l’última càrrega 
fins al moment de la consulta.

3. Serveis i credencials  
d’accés

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
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eCampus

L’eCampus és el teu espai online intern on, amb les teves claus d’accés, 
podràs autenticar-te com a membre de la comunitat TecnoCampus 
i accedir a les aules online de cada una de les assignatures matricu-
lades. Les aules online són l’espai on cada professor proporcionarà 
materials i indicacions per seguir l’activitat de l’assignatura. 
A més, l’eCampus podràs fer les següents gestions:

• Accedir a El meu perfil, des d’on podràs consultar el teu número 
identificatiu al TecnoCampus, el nombre d’impressions disponi-
bles o fer tràmits relacionats amb el carnet d’estudiant.

• Consultar els horaris de classe.
• Consultar l’agenda de AULARI VIRTUAL (exàmens, entregues de 

treballs i pràctiques,..).
• Accedir a l’expedient acadèmic.
• Accedir a l’agenda del TecnoCampus i als avisos de les secretaries 

de la teva escola.
• Obrir incidències tècniques al Servei d’informàtica.
• Trobar informació sobre tràmits i gestions acadèmiques.
• Accedir als Serveis que del TecnoCampus (Biblioteca, Mobilitat, 

Carreres Professionals, reserva de sales d’estudi).

Per accedir-hi, has d’anar a l’enllaç ecampus.tecnocampus.cat i 
introduir les teves credencials (veure apartat credencials i accessos 
TecnoCampus).

Servei	de	Helpdesk

En el cas que tinguis qualsevol incidència relacionada amb l’accés als 
ordinadors de TecnoCampus, eCampus, el carnet de l’estudiant, el 
correu de l’estudiant, les impressores de TecnoCampus, la plataforma 
SIGMA, etc. podràs comunicar-ho a través del servei de helpdesk.
La incidència es vehicularà als tècnics responsables perquè et donin 
una resposta el més aviat possible, resposta que t’arribarà al correu 
d’estudiant. 
El seguiment del ticket el podràs fer des de la mateixa plataforma de 
helpdesk o des de eCampus.

APP	Mòbil

El Tecnocampus posa al teu servei la nova App Mòbil per a estudiants, 
que es descarrega des de les plataformes GooglePlay d’Android o des 
de l’Apple Store.
Amb l’App Tecnocampus estaràs al dia dels avisos de la institució, i a 
més gaudiràs dels serveis directes per a estudiants.

• Carnet Digital
• Agenda eCampus
• Calendari d’aula Virtual
• Informació institucional
• Etc.

NOTA: Els usuaris que no es descarreguin l’app corren el risc de no 
assabentar-se d’alguna notificació important emesa des de la secre-
taria o des dels serveis universitaris. A més, els serveis vinculats als 
carnet només seran accessibles si disposes d’aquesta app.

Office	365

Els alumnes dels centres universitaris Tecnocampus gaudeixen 
d’accés gratuït a la plataforma de Microsoft Office 365 on-line.
Les credencials d’accés se’t faran arribar amb el correu que rebràs una 
vegada formalitzada la matrícula.

Software	Microsoft

Amb la teva adreça de correu d’Estudiant tindràs l’accés a la descà-
rrega de software, llicenciat gratuïtament de Microsoft a través de la 
plataforma DreamsPark. 
L’enllaç el trobaràs a l’apartat de serveis de la plataforma eCampus

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
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Horaris	i	aules

A partir del inici de curs podràs consultar els horaris i les aules on 
s’impartiran les diferents assignatures a l’enllaç www.tecnocampus.
cat/ca/horaris.
També disposaràs dels teus horaris de classe de forma on-line a través 
dels serveis o accessos directes oferts a la plataforma eCampus.

Aules	online	a	l’eCampus

Les aules virtuals són l’espai online per a fer el seguiment de cada as-
signatura. A l’eCampus hi trobaràs un apartat que es diu aules virtuals, 
que dóna accés a un espai online per a cada assignatura matriculada. 
Aquest serà l’espai on trobaràs la planificació de l’assignatura i on cada 
professor/a proporcionarà materials i indicacions per seguir l’activitat 
de l’assignatura (dates límits d’entrega, exàmens, qualificacions...).
Per a possibles problemes amb les claus d’accés, altes i baixes 
d’assignatures o qualsevol altre dubte que sorgeixi en el desenvolupa-
ment del curs, s’ha de fer arribar un missatge a través de la plataforma 
de Helpdesk, emplenar les dades amb la incidència i enviar-la.

Tràmits	relacionats	amb	els	estudis

Matrícula	de	grau
Tot i que ja t’hagis matriculat als estudis de grau, recorda que cada 
any hauràs de tornar-te a matricular del curs següent. En aquest sen-
tit, no cal que ho tornis a fer presencialment, com has fet pel primer 
curs, sinó que has de fer automatrícula. 
Per a poder-ho fer correctament, el TecnoCampus posarà a la teva 
disposició tota la informació que necessites. Entre d’altres coses 
comptaràs amb una “guia d’automatrícula”. Per a qualsevol dubte que 
tinguis durant el procés d’automatriculació, tens al teu abast el servei 
on-line de help desk de matrícula. 
Tota la informació sobre l’automatrícula la trobaràs al PIE i a 
l’eCampus i a l’adreça http://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-
estudiants-tecnocampus/abans-de-matricular-te

Acreditació	del	nivell	B2
Si inicies els teus estudis de grau al TecnoCampus en el curs 2016-
2017 hauràs d’acreditar un nivell B2 d’anglès, de francès, d’alemany o 
d’italià per poder obtenir el títol. Aquesta acreditació la podràs obte-
nir per mitjà d’una prova comuna a totes les universitats de Catalunya 
(CLUC) o d’un certificat acreditatiu de coneixements d’idiomes de 
nivell B2 o superior (PCCL de la UPF o d’altres). 
Per tramitar l’acreditació pots fer-ho en el moment de la matrícu-
la al lliurar la documentació d’accés o al PIE (Punt d’Informació a 
l’Estudiant) a partir de setembre. 

Modificacions	de	la	matrícula	de	grau
És possible que un cop t’hagis matriculat vulguis modificar alguna 
de les condicions recollides en aquesta primera matrícula. En aquest 
sentit, potser pots demanar:

• Un	canvi	de	grup, és a dir, canviar de grup en una o vàries assigna-
tures, d’acord amb els horaris establerts al teu grau i per al teu curs.

• Un	temps	parcial, és a dir, cursar el primer any de grau en dos 
cursos acadèmics amb un mínim del 50% dels crèdits per curs.

• Una	renúncia	de	matrícula, és a dir, donar-te de baixa o anul·lar 
els estudis de grau matriculats prèviament al TecnoCampus.

En el cas de que vulguis fer qualsevol d’aquests tràmits et podràs 
informar sobre quan i com ho has de fer al PIE, a l’eCampus o a l’enllaç 
www.tecnocampus.cat/ca/informacio-academica.

Reconeixements	i	convalidacions	
Si el que vols és que se’t reconeguin crèdits o estudis que has fet prèvia-
ment perquè computin dins del grau que estàs cursant, hauràs de fer:

• Reconeixement	entre	estudis	universitaris, és a dir, crèdits 
que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials, en el mateix 
TecnoCampus o en una altra Universitat, són computats en 
estudis diferents a efectes d’obtenir el títol de grau en el qual t’has 
matriculat. 

• Convalidacions	de	cicles	formatius	de	grau	superior, és a dir, 
crèdits que havent estat obtinguts en uns estudis oficials de cicle 
formatiu de grau superior són computats a efectes d’obtenir el 
títol de grau en què t’has matriculat.

4. Els teus estudis

www.tecnocampus.cat/ca/horaris
www.tecnocampus.cat/ca/horaris
http://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-estudiants-tecnocampus/abans-de-matricular-te
http://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-estudiants-tecnocampus/abans-de-matricular-te
http://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-estudiants-tecnocampus/abans-de-matricular-te
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Si el que vols és reconèixer els crèdits per la participació en activitats 
universitàries culturals, d’aprenentatge de llengües, esportives, de 
representació estudiantil, i solidàries i de cooperació hauràs de de-
manar el reconeixement	de	crèdits	RAC (reconeixement d’activitats 
universitàries), però recorda que aquest reconeixement només és per 
a les activitats que estan recollides al catàleg de crèdits RAC Tecno-
Campus vigent.
En el cas de que vulguis fer qualsevol d’aquests tràmits et podràs 
informar sobre quan i com ho has de fer al PIE, a l’eCampus o a l’enllaç 
www.tecnocampus.cat/ca/informacio-academica.

Certificats	i	títols
Un cop hagis finalitzat i/o aprovat formacions, estudis o assignatures 
tindràs dret a sol·licitar un certificat o títol. Aquest és el cas de:

• Certificats	acadèmics, és a dir, un document que certifica que 
has aprovat assignatures i les qualificacions (notes) correspo-
nents que has obtingut.

• Certificació	d’assistència	a	cursos	organitzats	per	TecnoCampus, 
és a dir, un document que certifiqui la teva assistència i/o aprofita-
ment a jornades, cursos, seminaris, etc. organitzats pel TecnoCam-
pus fora dels estudis oficials (graus, màsters o postgraus).

• Tramitació	de	títol, és a dir, obtenir el títol oficial dels teus estu-
dis de grau al TecnoCampus.

En cas de que vulguis fer qualsevol d’aquests tràmits et podràs 
informar sobre quan i com ho has de fer al PIE, a l’eCampus o a l’enllaç 
www.tecnocampus.cat/ca/informacio-academica.

Altres	tràmits	acadèmics
També podràs sol·licitar la realització d’altres tràmits que afecten la 
teva vida acadèmica sempre que sigui necessari. Aquests tràmits són:

• Renúncia	a	l’avaluació, és a dir, anul·lar una convocatòria 
d’examen per tal que no es tingui en compte dins del còmput de 
convocatòries per a la permanència.

• 5ª	convocatòria	extraordinària, és a dir, obtenir la possibilitat 
de poder examinar-te una 5ª vegada més enllà del que recull la 
normativa del règim de permanència i progressió.

• Reclamació	de	qualificació	d’acta, és a dir, sol·licitar la revisió de 
la nota o qualificació final d’un examen o avaluació que apareix a 
l’acta definitiva o expedient acadèmic, un cop hagis esgotat totes 
les opcions de revisió establertes prèviament.

• Justificant	d’assistència	a	classe	o	a	examen, és a dir, obtenir un 
document que acrediti la teva assistència a una classe o examen.

• Progressió	d’estudis, és a dir, demanar la possibilitat de matri-
cular-te de 2on, 3er o 4art curs de grau al llarg del mateix curs 
acadèmic sempre que compleixis amb la normativa.

• Segellat	de	plans	d’estudis, és a dir, obtenir un pla d’estudis 
segellat per realitzar posteriors tràmits administratius.

• Trasllat	d’expedient, és a dir, fer efectiu el trasllat d’expedient 
acadèmic des del TecnoCampus a una altra universitat on vols 
iniciar estudis universitaris.

Beques	
Beques	convocades	per	la		
Fundació	TecnoCampus	Mataró-Maresme

Beca	TecnoCampus
Aquestes beques universitàries són convocades pel TecnoCampus amb 
la finalitat d’atorgar un ajut econòmic que cobreixi la totalitat del cost 
de matrícula als estudis de Grau del TecnoCampus. Pot sol·licitar-la 
qualsevol estudiant que compleixi amb els següents requisits: 

• Es matriculi per primera vegada del primer curs íntegre d’uns 
estudis universitaris de Grau al TecnoCampus i que no estigui ja 
en possessió d’una titulació universitària oficial.  

• Tingui menys de 22 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
• No superi els llindars de renda familiar disponible i els llindars de 

patrimoni establerts en la convocatòria. 

La beca es convoca cada any entre els mesos d’abril i maig, aproxima-
dament. Per sol·licitar aquesta beca trobaràs tot el que necessites a 
l’enllaç http://www.tecnocampus.cat/ca/beques-tecnocampus, al PIE 
i a l’eCampus.

Beca	per	a	esportistes	d’alt	rendiment
Amb aquesta beca podràs rebre un ajut de fins a 1.500 euros sobre el 
preu de la matrícula en qualsevol dels graus universitaris oficials de la 
Universitat Pompeu Fabra que es fan al TecnoCampus.
Poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants TecnoCampus de grau 
que siguin acreditats per algun centre esportiu reconegut i que com-
pleixin els requisits de ser esportista en actiu del centre que l’acredita, 
classificat en les categories superiors i que per la seva trajectòria i el 
seu nivell present es considerin esportistes d’elit en les seves seccions 
i en les seves categories. En tots els casos els centres que ho acrediten 
hauran de tenir vigent un conveni amb TecnoCampus que reguli la 
promoció i concessió d’aquests ajuts.
El termini per sol·licitar-la és des de l’inici de curs fins a mitjans 
d’octubre. Per sol·licitar aquesta beca trobaràs tot el que necessites 
a l’enllaç http://www.tecnocampus.cat/ca/beques/esportistes-alt-
rendiment, al PIE i a l’eCampus.

Beca	de	col·laboració	TecnoCampus
Mitjançant aquesta beca es pot accedir a fer pràctiques no curricu-
lars durant un any acadèmic i amb una dedicació màxima de 30h/
setmanals a un departament o projecte concret del TecnoCampus a 
canvi d’una contra prestació econòmica i d’acord amb els paràmetres 
marcats a la convocatòria vigent. 
Ho poden sol·licitar estudiants de grau i postgrau del TecnoCampus. 
És requisit indispensable estar matriculat durant el període en què 
estigui en vigor la beca de col·laboració.
El termini per sol·licitar-la és durant el mes de juliol i setembre en 
convocatòria ordinària. Al llarg del curs es poden obrir convocatòries 
extraordinàries per necessitats especials. Per sol·licitar aquesta beca 
trobaràs tot el que necessites a l’enllaç http://www.tecnocampus.cat/
ca/beques-conveni-tcm , al PIE i al l’eCampus.

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
www.tecnocampus.cat/ca/informacio-academica
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques-tecnocampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques/esportistes-alt-rendiment
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques/esportistes-alt-rendiment
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques-conveni-tcm
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques-conveni-tcm
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
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Beques	convocades		
per	altres	organismes

Beca	del	Ministeri	d’Educació
Aquestes beques universitàries són convocades cap al mes d’agost pel 
Ministeri d’Educació, que és qui estableix la normativa i els requisits 
que s’han de complir per ser-ne beneficiari. Pot sol·licitar-la qualse-
vol estudiant que estigui cursant estudis universitaris de qualsevol 
titulació homologada. 
La beca té una sèrie de quanties, depenent del perfil acadèmic i 
econòmic de l’estudiant, que va des de la beca de matrícula (que 
inclou l’import d’una part dels crèdits dels quals l’alumne es matriculi 
per primera vegada) a altres ajuts en funció de la residència, la renda i 
la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant.
El termini per sol·licitar-la és durant els mesos d’agost a setembre 
aproximadament.
Per sol·licitar aquesta beca trobaràs tot el que necessites a l’enllaç 
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques-generals, al PIE i l’eCampus.

Beca	ACA
Aquesta beca està finançada per la Direcció General d’Universitats 
(DGU) del Departament d’Economia i Coneixement. L’objectiu de 
l’ajut és compensar parcialment a l’estudiant dels costos de la matrí-
cula universitària d’estudis oficials.
Poden sol·licitar-la tots els estudiants que estiguin cursant estudis 
universitaris de qualsevol titulació homologada. Per sol·licitar aques-
ta beca trobaràs tot el que necessites a l’enllaç http://www.tecnocam-
pus.cat/ca/beques/aca, al PIE i l’eCampus.

Beca	universitat-empresa
Aquesta beca està finançada per empreses col·laboradores de la 
Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i ADE i Gestió de la 
Innovació i està dirigida a alumnes d’aquesta titulació amb un bon 
expedient acadèmic i alta motivació. Mitjançant aquesta beca podràs 
obtenir fins a 1.000 euros per cursar el segon any del grau.
La poden sol·licitar estudiants que en l’any en curs s’hagin matriculat 
per primera vegada de la totalitat dels crèdits de primer curs (60 
crèdits) en la Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i ADE i 
Gestió de la Innovació i hagin superat totes les assignatures d’aquest 
primer curs en primera convocatòria.
El termini per sol·licitar-la és durant els mesos de juny-juliol aproxi-
madament. Per sol·licitar aquesta beca trobaràs tot el que necessites a 
l’enllaç http://www.tecnocampus.cat/ca/beques/universitat-empresa, 
al PIE i l’eCampus.

Ajut	per	a	fer	cursos	de	terceres	llengües
Aquest ajut, gestionat per la Generalitat de Catalunya a través de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, es dirigeix 
als estudiants que inicien per primera vegada estudis universitaris 
de grau en una universitat catalana, i que hagin assolit un nivell de 
coneixements de llengües B1, B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (MECR), mitjançant els cursos oferts per 
les universitats catalanes, l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o l’Institut 
Obert de Catalunya (IOC). 
L’import de l’ajut serà d’un màxim de 350 euros per nivell o subnivell i 
va destinat cobrir part de les despeses dels cursos de formació i supe-
ració de nivells de coneixement de terceres llengües ja realitzats.
Es poden sol·licitar cap al mes de juliol un cop es pugui demostrar la 
superació del curs. Per sol·licitar aquesta beca trobaràs tot el que ne-
cessites a l’enllaç http://futurambidiomes.gencat.cat/ O Aprofita els 
ajuts del programa PARLA3 de terceres llengües, , al PIE i l’eCampus.

http://www.tecnocampus.cat/ca/beques-generals
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques/aca
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques/aca
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/beques/universitat-empresa
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://futurambidiomes.gencat.cat/
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
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Biblioteca

La Biblioteca és un servei del TecnoCampus a la seva comunitat edu-
cativa que disposa d’espais de treball i d’estudi en silenci, així com un 
fons bibliogràfic adient als estudis que s’imparteixen.
La Biblioteca és de lliure accés pels alumnes, ex-alumnes, personal 
docent i personal d’administració i serveis (PAS) i personal del 
TecnoCampus. Està integrada al Servei de Biblioteques, Publicacions i 
Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya.
A la Biblioteca hi trobaràs:

• 7 espais de treball individualitzats; 
• 2 sales d’ordinadors amb deu ordinadors per sala que funcionen 

amb les mateixes identificacions que la resta d’ordinadors del 
campus;

• 2 sales generals pel treball i l’estudi, una per planta, d’accés lliure 
a qualsevol usuari (excepte casos d’afluència excessiva), i des d’on 
s’hi pot consultar el fons bibliogràfic de lliure accés;

• 1 espai hemerogràfic, a la planta inferior, destinat a la consulta de 
les publicacions periòdiques que es reben.

Des de la biblioteca pots:

• Demanar el préstec de documents, és a dir, obtenir en préstec un 
o varis documents del catàleg TecnoCampus, UPC i CCUC o dels 
Treballs Finals de Grau (TFG).

• Reservar un espai de treball individualitzat, que es pot ocupar du-
rant dues hores sota reserva prèvia. L’aforament màxim d’aquests 
espais és de sis usuaris simultanis.

Per a més informació sobre la Biblioteca i els seus serveis pots 
adreçar-te a la Biblioteca, al PIE, a l’eCampus o a l’enllaç http://www.
tecnocampus.cat/ca/serveis-estudiants/biblioteca.

Mobilitat

TecnoCampus aposta per la internacionalització com a mitjà per afa-
vorir la mobilitat de la comunitat universitària i oferir oportunitats que 
contribueixin a millorar les carreres professionals dels estudiants.
 La internacionalització capacita per desenvolupar-se professionalment 
en un entorn global, i millora les competències lingüístiques. En aquest 
sentit, el TecnoCampus posa a la teva disposició diferents programes 

d’intercanvi, ja sigui a nivell nacional, europeu o internacional. Actual-
ment, estan en vigor 113 convenis bilaterals signats amb 95 universitats 
d’arreu d’Espanya, Europa i el món, que t’ofereixen diferents destina-
cions a escollir.
La convocatòria de places s’obrirà al mes de febrer. Per tal d’aconseguir 
la teva plaça necessitaràs:

• Un bon expedient acadèmic (el principal criteri d’adjudicació de 
la plaça és la nota mitjana).

• El nivell de llengua exigit per la Universitat destí.
• Una motivació seriosa i un compromís acadèmic ferm.

Trobaràs tota la informació al següent enllaç: http://www.tecnocam-
pus.cat/ca/mobilitat-internacional 

Si estàs interessat en realitzar pràctiques en empreses, tens les següents 
opcions:

• Pràctiques	internacionals	IAESTE, adreçades a estudiants que 
vulguin obtenir experiència tècnica referida als seus estudis, 
mitjançant un contracte de pràctiques en una empresa estran-
gera durant l’estiu o més i amb dotació econòmica per part de 
l’empresa. Per poder optar a aquestes pràctiques has de consultar 
les ofertes que aniran apareixent a l’enllaç: http://www.tecno-
campus.cat/ca/practiques-internacionals/iaeste.

• Pràctiques	Erasmus	+, en empreses o institucions d’altres països 
europeus en estades de 3 a 12 mesos (amb conveni de pràcti-
ques). Per poder fer aquestes pràctiques has d’haver superat 60 
crèdits com a mínim, trobar una empresa o institució per realitzar 
les pràctiques i acreditar un nivell B2 (mínim). A hora de conce-
dir-te la beca de pràctiques es tindrà en compte la nota mitjana 
de l’expedient, els crèdits superats, l’adequació de les pràctiques 
al perfil, les pràctiques curriculars, l’idioma i la motivació. La Beca 
Erasmus + contribueix a les despeses d’estada i desplaçament. Es 
financia un mínim de dos mesos i màxim de 3 mesos d’estada i 
l’import depèn del país de destinació. 

Per a més informació sobre mobilitat pots adreçar-te a Relacions In-
ternacionals (rrii@TecnoCampus.cat), al PIE, a l’eCampus o a l’enllaç 
http://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional.

5. Serveis de suport  
a l’estudiant

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
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http://www.tecnocampus.cat/ca/practiques-internacionals/iaeste
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Carreres	professionals

Al TecnoCampus trobaràs el servei de Carreres Professionals, que 
té com a objectiu connectar el talent universitari amb el món de 
l’empresa.
Des d’aquest servei pots inscriure’t a la borsa de talent, la borsa de 
treball del TecnoCampus des d’on podràs accedir a ofertes de treball 
i de pràctiques en empreses. La primera vegada que accedeixes 
al portal has de registrar les teves dades personals, acadèmiques i 
professionals. Una vegada incorporades, podràs accedir a les ofertes 
de treball i de pràctiques i fer més visible el teu currículum i la teva ex-
periència davant les empreses. La tramitació és senzilla i rebràs a més 
una atenció personalitzada.
A més a més, des del servei de carreres professionals s’organitzen 
cada any diferents activitats encaminades a millorar la teva carrera 
professional. Entre aquestes activitats destaquen algunes com:

• El fòrum	del	talent, una trobada entre el món acadèmic i empre-
sarial que es fa un cop a l’any i que té com a objectiu d’apropar 
l’empresa als estudiants i graduats del TecnoCampus.

• El programa	skills de formació que promou la inserció laboral 
dels estudiants i graduats del TecnoCampus amb mòduls i cursos 
individuals que t’ajudin a liderar la teva trajectòria professional 
(segons les teves competències i valors, i la realitat del mercat), 
millorar la teva ocupació (tant si busques la teva primera feina 
com si vols donar un pas més endavant) i a adquirir o potenciar 
noves eines i competències per tal de millorar la teva carrera 
professional.

Per a més informació sobre mobilitat pots adreçar-te al servei de 
carreres professionals, al PIE, a l’eCampus o a l’enllaç http://www.
tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals. 

Suport	a	l’emprenedoria

Si tens una idea de negoci, has detectat una necessitat del mercat, has 
dissenyat una solució o tens al cap una proposta innovadora, com a 
estudiant del TecnoCampus pots accedir als serveis d’emprenedoria.
Concretament, pots: 

• Sol·licitar, en qualsevol moment de l’any, els serveis de preincuba-
dora des d’on et proporcionaran assessorament i orientació per 
al desenvolupament de la teva idea de negoci, amb l’opció, si així 
es valora (perquè ja has desenvolupat la proposta de valor i has 
concretat el model de negoci, i el teu time to market és inferior a 
un any), d’optar a més a més a un espai de treball amb un horari 
d’accés de 8 a 22h de forma ininterrompuda tots els dies labora-
bles i dissabte de 9h a 15h. 

• Inscriure’t a l’InnoEmprèn	Universitari, una iniciativa 
d’acompanyament de projectes liderats per estudiants universita-
ris en la qual l’àrea universitària i l’àrea d’empresa de la Fundació 
TecnoCampus treballen conjuntament. Es tracta d’un programa 
de tres mesos de durada que s’imparteix fora del currículum 
acadèmic i fora de l’horari lectiu. Durant el programa, els estu-
diants rebeu formació impartida per especialistes que us ajuden 
a reflexionar sobre la vostra idea i a convertir-la en un model de 
negoci. Aquest programa és gratuït per als alumnes matriculats en 
qualsevol dels graus impartits pels centres universitaris TecnoCam-
pus. 

• Inscriure’t al weekend	challenge, un intens cap de setmana on 
els universitaris/ries i gent de diferents perfils, amb formació i 
experiència diversa com ara dissenyadors, desenvolupadors, màr-
queting, comunicació, audiovisuals, management i entusiastes de 
l’emprenedoria compartiu idees de negoci, formeu equips, creeu 
productes i llanceu startups.

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
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• Inscriure’t a l’International	Entrepreneurial	Seminar, una troba-
da anual amb 36 representants de fins a sis països diferents que 
permet que els futurs graduats desenvolupeu projectes innovadors 
a partir d’una proposta donada per les universitats participants. 
Els equips d’estudiants són multidisciplinaris i multiculturals, tal 
com han de ser els equips emprenedors per donar respostes diver-
ses i d’èxit a necessitats del mercat.

També pots accedir a finançament per a la teva idea a través de:

• Premis	Creatic a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de les 
tecnologies i la innovació, adreçat a alumnes del TecnoCampus 
que hagin elaborat un pla d’empresa durant el curs acadèmic bé en 
el marc del programa InnoEmprèn Universitari o bé en el marc de 
les assignatures amb continguts d’Emprenedoria i Innovació que 
s’imparteixen en qualsevol de les titulacions del TecnoCampus. 
Aquests premis es convoquen cada any. Per participar has de pre-
sentar el resum executiu en un document i un vídeo de 3 minuts 
explicant el del teu projecte. Els criteris de selecció del projectes 
són la singularitat de la idea, l’orientació a mercat de la proposta 
de valor, el nivell de validació de les hipòtesis que sustenten la pro-
posta de valor, el model de negoci, i el grau de desenvolupament 
del projecte.

Per a més informació sobre els serveis a l’emprenedoria pots adreçar-
te al PIE, a l’eCampus o a l’enllaç http://www.tecnocampus.cat/ca/
campus-emprenedors.

Unitat	d’Atenció	a	la	Comunitat		
Universitària	(UACU)

Creiem que l’experiència universitària va més enllà de l’experiència 
purament acadèmica, per això, des del TecnoCampus volem fomentar 
diferents activitats esportives, lúdiques, culturals i de cooperació entre 
els estudiants, fomentant la creació de grups, associacions i organit-
zant activitats que potenciïn la vida universitària.
En aquest sentit, i pel que fa a les activitats	esportives, actualment 
pots gaudir de l’abonament anual Junts per l’Esport, que inclou accés a 
centres esportius de la ciutat de Mataró.
També s’organitzaran durant el curs diferents lligues esportives 
responent a l’interès dels estudiants, i podràs participar en campionats 
interns del TecnoCampus o competicions a nivell de la UPF.
Pel que fa a les activitats	culturals, pots participar en algun dels grups 
que ja existeixen com ara els de street dance, marketing, finances, tea-
tre, robòtica, oratòria, castellers o música entre d’altres, o en activitats 
que es realitzen puntualment com ara concursos de fotografia o de 
manera continuada com el cinefòrum, entre d’altres. 

En relació a les activitats	de	cooperació, des del TecnoCampus creiem 
que el voluntariat ofereix respostes a les necessitats socials des d’una 
actitud inclusiva, creativa, complementària i proactiva, i des d’un com-
promís personal i col·lectiu amb el teu entorn. Una persona voluntària 
és aquella que es compromet, per iniciativa pròpia i de manera desin-
teressada, en una acció organitzada al servei de la comunitat. El volun-
tariat és un fenomen social en creixement que va molt lligat a la cultura 
de la participació social, ja que és una forma d’expressió, tot i que no 
l’única. Si aquest és també el teu interès, algun dels projectes amb els 
que des del TecnoCampus ja pots col·laborar són Fundació Maresme, 
Fundació Sant Joaquim, la Fundació Agim, Matres Mundi, Fundació 

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/campus-emprenedors
http://www.tecnocampus.cat/ca/campus-emprenedors
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Vicenç Ferrer, Càritas Interparroquial de Mataró, la Creu Roja i Marató 
de Tv3.  Si hi ha d’altres projectes amb els que t’agradaria col·laborar 
només ho has de proposar.

També pots proposar, sempre que vulguis, la creació de nous grups i 
activitats i des de la UACU (Unitat d’Atenció a la Comunitat Universi-
tària) del TecnoCampus t’ajudarem a fer-los realitat. 
Per a més informació o suggeriments sobre la vida universitària al Tec-
noCampus pots adreçar-te directament a la UACU, al PIE, a l’eCampus 
o a l’enllaç http://www.tecnocampus.cat/ca/uacu. 

Aula	oberta	d’idiomes

Des de TecnoCampus volem ajudar tots els estudiants a assolir un bon 
nivell de competència en una tercera llengua, per això l’Escola Supe-
rior de Ciències Socials i d’Empresa obre les seves aules d’idiomes a 
tots aquells alumnes que vulguin assolir un bon nivell de competència 
en una tercera llengua a un preu assequible. 
Si et vols matricular a l’aula oberta d’idiomes, et pots informar al PIE , a 
l’eCampus o a l’enllaç www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes.

Servei	de	material	i	reserves	d’espais	audiovisuals	
(Sermat)

Aquest és un servei de l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus per 
gestionar el préstec de material i reserva d’espais audiovisuals adreçat 
als alumnes del Grau en Mitjans Audiovisuals per a la realització de 
pràctiques reglades i per a treballs dirigits dins de les assignatures 
matriculades del Grau.
Des d’aquest servei podràs sol·licitar:

• Una reserva	d’espais	audiovisuals, és a dir, poder disposar d’una 
de les sales de postproducció, sales de ràdio, estudis de gravació o 
plató durant unes hores. La durada màxima de la reserva depen-
drà de l’època de l’any en que ho sol·licitis, però s’estableixen uns 
estàndards pel plató de 2 hores i per a les sales de postproducció 
de 3 hores. 

• Un préstec	de	material	audiovisual, és a dir, poder disposar de 
material audiovisual durant 24 hores els dies laborables i 72 hores 
els caps de setmana. El material que es pot sol·licitar va des kits 
de vídeo a kits d’audio, càmeres de fotos, trípodes, cables, filtres, 
micròfons, pantalles, focus, etc. 

Per a més informació sobre aquest servei pots adreçar-te directament 
al SERMAT, al PIE, o a l’eCampus.

Fab	Lab

El Fab Lab és un espai de fabricació digital, on a través de les eines de 
disseny digital (2D i 3D) pots construir qualsevol cosa que després pot 
ser fabricada. Això et pot permetre realitzar els teus propis projectes i 
realitzar els teus prototips. 
Les eines habituals de fabricació digital són la impressió 3D i el tall 
laser. Al Fab Lab pots descobrir quin tipus de coses pots fer tu mateix, 
amb el suport tècnic necessari. 
El Fab Lab obre dimecres a la tarda i dijous al matí, i està a disposició 
gratuïta de tots els estudiants. L’únic cost que té és el material que 
utilitzis (filament per la impressió 3D o fulloles i metacrilats).
Per a més informació sobre el Fab Lab pots adreçar-te directament al 
Fab Lab físicament o per correu electrònic xnergic@TecnoCampus.cat, 
o bé al PIE, a l’eCampus o a l’enllaç http://www.xnergic.org/fablab/ 

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/uacu
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
http://www.xnergic.org/fablab/
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Allotjament	i	habitatge

TecnoCampus t’ofereix diferents opcions d’allotjament universita-
ri, en funció de les teves necessitats. En aquest sentit, si necessites 
allotjament durant els teus estudis al TecnoCampus trobaràs diferents 
alternatives d’allotjament a la ciutat de Mataró i a Barcelona i en dife-
rents modalitats d’allotjament que van des d’habitatges compartits, a 
pisos en lloguer o residències d’estudiants. 
Per a més informació sobre allotjament també pots adreçar-te a la 
UACU, al PIE, a eCampus i a l’enllaç www.tecnocampus.cat/ca/allot-
jament.

Club	d’Avantatges	TecnoCampus

El Club d’Avantatges TecnoCampus és un servei de descomptes i 
avantatges, on més de 200 proveïdors et donen accés a una àmplia 
gamma de productes, serveis i promocions ben diversificats: tecnolo-
gia, comunicacions, consum diari, esport, salut, oci, turisme, cultura i 
d’altres. 
S’ha creat amb l’objectiu de centralitzar tota la oferta a través d’un 
portal únic amb més descomptes, més variats i més atractius.
Per donar-te d’alta al club d’avantatges només has d’entrar al web 
http://www.colectivosvip.com/tecnocampus i registrar-t’hi.

Bicicampus

Si vols aparcar la teva bicicleta amb seguretat al TecnoCampus, aquest 
servei t’ofereix la possibilitat d’accedir a un espai protegit dins de 
l’aparcament del TecnoCampus. Es tracta d’un servei gratuït si ets de 
l’associació d’estudiants o de 10€ a l’any si no ho ets. Aquest servei el 
pots sol·licitar en qualsevol moment de l’any. L’horari d’aparcament 
és: de dilluns a divendres: de 7h a 23h i dissabtes: de 7h a 14h. 
Per a més informació sobre Bicicampus pots adreçar-te al PIE o a 
eCampus.

6. Vida universitària

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
www.tecnocampus.cat/ca/allotjament
www.tecnocampus.cat/ca/allotjament
www.tecnocampus.cat/ca/allotjament
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
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Aparcament

Si véns habitualment en cotxe al TecnoCampus pots obtenir un abo-
nament que permet aparcar el cotxe a l’aparcament del TecnoCampus 
durant un període d’hores determinat. Actualment existeixen les 
següents modalitats:

• Jornada completa (de 7h a 23h) , 180h (32,40€ IVA inclòs)
• Jornada completa (de 7h a 23h), 90h (19,80€ IVA inclòs)
• Tardes (de 15h a 23h), 180h (16,20€ IVA inclòs)
• Tardes (de 15h a 23h), 90h (10€ IVA inclòs)

Per a més informació sobre l’aparcament, pots adreçar-te al PIE o a 
l’eCampus.

Assegurances

Assegurança	escolar	obligatòria
Si ets menor de 28 anys, en el moment que et matricules automàti-
cament se’t dóna d’alta d’una assegurança que et protegeix en cas de 
malaltia, accident escolar i infortuni familiar. 
En cas d’accident escolar o malaltia hauràs de descarregar i omplir els 
formularis que trobaràs al web www.seg-social.es i dirigir-te al PIE 
per tal que, si escau, validi el part de l’accident.
Per a més informació sobre aquesta assegurança, pots trucar al 
telèfon gratuït 901 166 565, consultar la pàgina web www.seg-social.
es o adreçar-te a qualsevol Centre d’Atenció i Informació de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (CAISS). 

Assegurança	escolar	obligatòria	específica		
dels	estudiants	de	l’ESCST
Si ets estudiant de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecno-
campus, en el moment que et matricules i independentment de l’edat 
que tinguis, automàticament se’t dóna d’alta d’una assegurança 
d’accidents específica que et cobrirà els riscos associats a l’exercici 
de les pràctiques d’aquestes dues professions i et permetrà gaudir 
d’altres prestacions i cobertures.
Per a més informació, pots adreçar-te al PIE.

Assegurança	escolar	voluntària
A partir dels 28 anys, com estudiant ja no estàs cobert per 
l’assegurança escolar obligatòria de l’Institut Nacional de la Segure-
tat Social. En aquest sentit, des de Tecnocampus et recomanem que 
contractis una assegurança voluntària per tal de tenir cobertura per a 
qualsevol accident que puguis patir tant en els recintes universitaris 
com en les empreses o institucions on facis pràctiques.
El Tecnocampus t’ofereix la possibilitat de subscriure la pòlissa 
UniverPlus de Cobertis, S.L. a un preu molt avantatjós. Per a més 
informació, pots adreçar-te al web www.universitats.cobertis.com. 

Cafeteria	i	restaurant

El TecnoCampus disposa d’una cafeteria i restaurant situats a l’extrem 
sud de l’edifici universitari (TCM1). El restaurant ofereix diversos 
tipus de menú i opcions d’esmorzar amb descomptes per estudiants.
El servei està obert tot l’any excepte al mes d’agost. L’horari és de 
dilluns a divendres de 7.30h a 19.30h (excepte al mes de juliol que és 
de 7.45h a 17h).

www.seg-social.es
www.seg-social.es
www.seg-social.es
www.universitats.cobertis.com
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Bústia	de	suggeriments	i	reclamacions	

Com a estudiant del TecnoCampus tens a la teva disposició un canal 
pel qual pots fer arribar els teus suggeriments i reclamacions de qual-
sevol aspecte lligat a la vida de l’estudiant al TecnoCampus i vehicular-
les als serveis responsables per a que et donin una resposta sempre 
que així ho indiquis. Es tracta d’un servei on-line al que pots accedir a 
través de eCampus.

7. Queixes i suggeriments

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
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Associació	d’estudiants

Com a estudiant del TecnoCampus tens dret a fer-te soci de 
l’associació d’estudiants. De fet, a l’hora de matricular-te, i a no ser que 
expressis el contrari, passes automàticament a ser membre d’aquesta 
associació, que té com a finalitats: 

• Representar i defensar els interessos i drets dels Estudiants del 
TecnoCampus.

• Promoure i fomentar la participació dels estudiants als òrgans  
de govern de la pròpia Universitat.

• Exigir i promoure la millora de la qualitat docent.
• Oferir un servei d’informació i assistència a l’Estudiant.
• Promoure el interès per la cultura a la Universitat.
• Fomentar la creativitat dels Estudiants del TecnoCampus  

Mataró Maresme.
• Establir contactes amb estudiants i associacions d’estudiants 

d’altres Universitats.

Com a membre de l’associació d’estudiants tens dret a participar a 
les assemblees generals que es celebren com a mínim dos cops l’any, 
normalment a principis de cada semestre. Les convocatòries a les 
assemblees t’arribaran al teu correu electrònic. L’assemblea general 
és l’òrgan suprem de l’associació i està integrada per tots els socis. És 
l’encarregada de debatre i prendre les decisions, examinar i aprovar 
els pressupostos, escollir els membres i la gestió de la junta directiva, 
establir comissions de treball si ho creu necessari i precisar el propi 
funcionament de l’associació.
Per la seva banda, la junta directiva està integrada pels membres 
que esculli l’assemblea general i els càrrecs són per un any natural a 
comptar des del dia 1 de juny. És possible optar a la reelecció fins a un 
màxim de 4 cops. La junta és l’òrgan executiu i es dedica bàsicament 
a organitzar i portar a terme les decisions que es prenen en assemblea 
general.
Per a més información, pots adreçar-te al web: www.tecnocampus.
cat/associacio-estudiants.

Delegats	

Al iniciar el curs acadèmic, és a dir durant el més d’octubre, cada grup-
classe escollirà un delegat o delegada i un sots delegat o delegada que 
els representarà durant el curs acadèmic. Aquests delegats o delegades 
s’escolliran després d’un procés deliberatiu i posteriorment electoral 
regulat per cada escola. Les funcions dels delegats o delegades són fer 
de representants i portaveus dels estudiants, fomentar i reforçar la 
participació dels estudiants i col·laborar en el bon funcionament del 
centre. 
El conjunt de delegats i delegades constitueixen el ple de delegats de 
cada escola, i és aquest òrgan l’encarregat de designar entre els seus 
membres els representants que assistiran un cop cada trimestre a la 
junta de direcció de l’escola i també els representants que assistiran al 
claustre, a la comissió de govern de l’escola així com a d’altres comis-
sions específiques sempre que es cregui oportú.

8. Òrgans de representació i 
participació estudiantil

www.tecnocampus.cat/associacio-estudiants
www.tecnocampus.cat/associacio-estudiants
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Una universitat saludable proporciona un entorn saludable per 
tal que la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal 
d’administració i serveis) tingui cura de la salut. Fonamentalment, 
això s’aconsegueix amb la promoció d’hàbits saludables, de l’activitat 
física i d’una alimentació adequada, i a més amb la prevenció del 
consum de drogues (tabac, alcohol i d’altres). Un campus saludable és 
imprescindible per assolir l’excel·lència en la docència i la recerca,  
i per millorar la imatge de la universitat.

Activitat	física

Beneficis1

• Millora la força, la capacitat de moviment, la flexibilitat i la  
resistència cardiovascular. 

• Prevé o millora les malalties cardiovasculars i metabòliques. 
• Ajuda a prevenir i tractar l’excés de pes. 
• Prevé alguns tipus de càncer. 
• Millora la salut articular i òssia. 
• Ajuda a recuperar-se després d’una malaltia o intervenció quirúrgica. 
• Ajuda a estar més relaxat i facilita el descans i la son. 
• Millora la memòria i la capacitat d’aprenentatge en joves i infants. 
• Millora l’estat anímic i facilita les relacions socials. 
• Ajuda a sentir-se millor i dóna més energia per fer les tasques diàries.

Trucs	per	ser	més	actiu1

• No feu servir l’ascensor, feu ús de les escales per pujar i baixar 
d’un espai a l’altre! 

• Poseu les impressores, fotocopiadores, arxivadors, etc... prou 
lluny del vostre lloc de treball per tal que el seu ús us obligui a 
aixecar-vos i caminar una miqueta. 

• Després d’estar una hora assegut/da davant la pantalla de 
l’ordinador, aixequeu-vos, camineu i feu algun estirament. 
Exerciteu la respiració profunda (repetiu fins a 3 vegades a fons: 
inspiració 5” i espiració llarga 8”). 

• Si aneu a treballar o a estudiar amb transport públic, baixeu una o 
dues parades abans per caminar. Si hi aneu amb cotxe particular, 
aparqueu una mica lluny per tal de caminar una mica abans de 
començar la jornada laboral i en acabar-la. Amb deu minuts de 
temps n’hi ha prou! 

• Feu els desplaçaments entre els diferents equipaments del cam-
pus a peu o amb bicicleta. 

• Aprofiteu part del temps destinat a esmorzar o a dinar per fer 
activitat física, sobretot en el segon cas: amb un dinar lleuger n’hi 
ha prou. Si aneu a restaurants o bars del campus, trieu-los prou 
lluny del vostre lloc de feina perquè us permetin anar-hi caminant 
i tornar-ne de la mateixa manera.

• Dinamitzeu els companys i companyes, grups i equips de treball 
per participar en activitats físiques i esportives (caminades, 
lligues, tornejos...).

• Quan organitzeu conferències, congressos o reunions de tota 
mena, tingueu en compte que incloguin moments per relaxar-se, 
fer estiraments, reactivar la respiració, moure’s, relacionar-se amb 
la resta de companys... 

• Programeu reunions «actives» sempre que us ho permetin els 
temes. Passejant pel campus, jugant partits de pàdel, tennis o golf, 
o propiciant l’existència d’espais per a la distensió i la reunió dins 
dels edificis amb recursos actius (futbolí, tennis de taula, etc.). 

• Aprofiteu per caminar o estar dempeus i respirar millor quan 
parleu per telèfon.

Alimentació	saludable2

seguir una alimentació equilibrada és un element que contribueix a 
tenir un estil de vida saludable. Aquest hàbit saludable és determi-
nant per la salut, prevé l’aparició de malalties com la diabetis, l’obesi-
tat, les patologies cardiovasculars (entre altres), i millora  
la qualitat de vida. 
L’alimentació saludable permet a l’individu mantenir-se en un estat 
òptim de salut i desenvolupar amb normalitat les activitats de la vida 
diària.

Els principis que regeixen aquesta alimentació són:

• La varietat: presència de tots els aliments.
• L’equilibri: presència dels diferents nutrients segons les propor-

cions recomanades.
• La suficiència: aportació d’energia i nutrients segons edat, sexe, 

activitat física i situació fisiològica.
• L’adaptació: a les condicions geogràfiques, culturals, religioses...
• L’organització: repartida al llarg del dia en diferents àpats i res-

pectant horaris regulars.

9. Campus saludable
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Alimenteu-vos de forma saludable

• Utilitzeu l’oli d’oliva, tant per cuinar com per amanir, preferen-
tment verge extra. 

• Doneu prioritat als aliments frescos i mínimament processats, de 
producció local i de temporada. 

• Gaudiu de la satisfacció de menjar, a taula i amb moderació. 
Dediqueu-hi un temps mínim de 20 minuts. 

• Incloeu més llegums: són una joia gastronòmica i nutricional, i a 
més tenen un preu molt assequible. 

• Prioritzeu els aliments integrals. El pa, l’arròs, la pasta, els cereals 
d’esmorzar, etc., si són integrals aporten més fibra i són més nutri-
tius i saludables. 

• Utilitzeu poca sal, a la cuina i a la taula, i que sigui iodada. 
• Incrementeu el consum de fruites seques i escolliu les torrades o 

crues però sense sal. Nous, avellanes, ametlles, pinyons, etc. són 
totes una font important de nutrients, gustos i textures.

• Trieu els làctics semidesnatats o desnatats, perquè així tenen 
menys greixos i colesterol, però les mateixes proteïnes i calci. 

• Compartiu la tria dels menús familiars, l’anar a comprar i 
l’elaboració dels menjars. 

• Mengeu com a mínim dues o tres fruites fresques al dia. Les pos-
tres habituals han de ser a base de fruita fresca. Tant en el dinar 
com en el sopar, que sempre hi hagi alguna hortalissa. 

Tabac3

El tabac és una droga legal  i una substància molt addictiva que té 
efectes estimulants sobre el sistema nerviós central de la persona 
fumadora. Comporta molts riscos per a la salut.
Una vida saludable és una vida sense tabac. Deixar de fumar és pro-
bablement el més important que una persona fumadora pot fer per 
millorar la seva salut, independentment de l’edat o dels seus antece-
dents com a fumadora. Al deixar de fumar, millorarà la seva salut i la 
dels que l’envolten.

• Feu de la vostra llar i espai per treballar un espai sense fum. 
• Eviteu consumir cap tipus de tabac.

Alcohol4,5

El consum excessiu i habitual d’alcohol perjudica el fetge i el pàncrees, 
causa gastritis i úlceres d’estómac, desnutrició i trastorns al sistema 
nerviós. Pot augmentar el risc de tenir lesions, agreujar problemes 
físics, psíquics i socials, i pot perjudicar les relacions familiars i labo-
rals. A més, pels mecanismes de tolerància i neuroadaptació cerebral, 
aquest consum pot derivar a mitjà i llarg terme en dependència de 
l’alcohol o alcoholisme. Per evitar l’aparició de problemes associats al 
consum d’alcohol es recomana en general beure’n menys i sempre per 
sota dels nivells considerats de risc.

• L’opció de no consumir-ne és la més saludable, encara que a vega-
des hi ha situacions i persones que poden dificultar mantenir-la. 

• Si teniu sensació de calor i set, opteu per begudes refrescants i 
hidratants sense contingut alcohòlic. 

• Acompanyeu el beure amb menjar, ja que ajuda a gaudir de 
la beguda, i amb l’estómac buit els efectes de l’alcohol sobre 
l’organisme són majors. 

• Beveu a poc a poc i assaborint la beguda. Com més de pressa es 
pren més probabilitats hi ha de beure’n més quantitat. 

 • Intercaleu les begudes amb alcohol amb d’altres com l’aigua, els 
refrescos o els còctels que no en continguin. 

• Vigileu especialment amb el ritme i la quantitat de consum de 
begudes elaborades amb destil·lats (ginebra, rom, tequila, vodka, 
whisky, etc.), ja que contenen més alcohol. 

• Porteu el compte de les begudes que preneu: perdre’n el compte 
sovint vol dir passar-se. 

• Si preveu que la nit ha de ser llarga i moguda, recordeu l’opció 
d’agafar el transport públic.

• Conduïu si esteu al 100% i sigueu solidaris evitant que els amics 
agafin el cotxe o pugin al vehicle d’algú que ha begut o no està en 
condicions de conduir. 

• Diversifiqueu el lleure amb activitats que no necessàriament 
comportin beure: fer esport, anar al cinema, llegir, etc.

• Eviteu anar al bar i limiteu les trobades amb gent que beu molt.
• Davant de pressions socials que us forcen a beure, digueu amb 

fermesa: “No, gràcies, avui ja he begut prou”.
• Les barreges d’alcohol i drogues són perilloses, se n’incrementen 

els efectes i els riscos. 
• Qui més aguanta l’alcohol té més risc de patir-ne problemes 

associats, fins i tot la dependència.

1  100 Trucs per ser més actiu. Secretaria General de l’Esport i l’Agència de Salut Pública. Generalitat de Catalunya. Agrupació Mútua. 2015.  

Disponible a: http://www.fundacioagrupacio.es/CA/pdf/Llibres/10x10_100_Trucs_per_ser_mes_actiu.pdf

2  Piràmide d’una alimentació saludable. Canal Salut. Generalitat de Catalunya. Disponible a:  

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/alimentacio/consells_generals/documents/arxius/piramide_alimentacio01.pdf

3  Guía per deixar de fumar. Programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF). Agència de Salut Pública. Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://www.papsf.cat/docs/guia.pdf

4  Consells generals d’ajuda i suport per ajudar a reduir el consum d’alcohol. Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.  

Disponible a : http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/calculadora_veus_el_que_beus

5  Guia de recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals. Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.  

Disponible a: http://hemerotecadrogues.cat/docs/guia_recomanacions_festes.pdf

http://www.fundacioagrupacio.es/CA/pdf/Llibres/10x10_100_Trucs_per_ser_mes_actiu.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/alimentacio/consells_generals/documents/arxius/piramide_alimentacio01.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/alimentacio/consells_generals/documents/arxius/piramide_alimentacio01.pdf
http://hemerotecadrogues.cat/docs/guia_recomanacions_festes.pdf
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Alumni

Alumni TecnoCampus és una comunitat creada per mantenir els 
lligams personals i professionals entre els antics estudiants del Tec-
noCampus, així com per potenciar el sentiment de pertinença a les 
Escoles Universitàries que l’integren. 
A l’espai web www.alumni.tecnocampus.cat podràs trobar informa-
ció i recursos per:

• La	teva	formació	permanent	i	contínua. Som universitaris tota 
la vida i és per això que des d’Alumni TecnoCampus es vol mante-
nir la teva inquietud per aprendre: 

 • Conferències, seminaris i cursos d’orientació professional.
 • Tallers Skills per millorar les teves habilitats
 • Descomptes en màsters i postgraus de TecnoCampus

• Mantenir	el	contacte. Si formes part de la comunitat Alumni 
TecnoCampus, seràs a prop dels teus antics companys de carrera 
i, també, de la teva Universitat a través de:

 • Revista semestral amb el resum de les principals activitats  
 de l’any.

 • Butlletí mensual de noticies i agenda del teu interès.
 • Donar a conèixer reptes en els que estàs participant,  

 premis aconseguits i /o buscar col·laboradors per als  
 teus treballs o projectes.

 • Seguir els perfils de xarxes socials (Twitter,Facebook  
 i LinkedIniYoutube)

• La	teva	carrera	professional. Perquè tu ets el principal actiu  
de la comunitat podràs: 

 • Seguir buscant oportunitats de feina a la borsa  
 de Talent TecnoCampus.

 • Fer ús de la biblioteca i els seus espais.
 • Accedir a les instal·lacions de la Universitat.
 • Aprofitar tots els descomptes que t’ofereix  

 el Club d’Avantatges.

Màsters,	Postgraus	i	formació		
permanent	i	contínua

Si el que vols és seguir formant- te més enllà dels teus estudis de grau, i 
fer un màster i postgraus de formació permanent o cursos de formació 
contínua, el TecnoCampus t’ofereix una atractiva oferta que trobaràs a 
l’enllaç http://www.tecnocampus.cat/ca/formacio_permanent.
Aquí trobaràs des de màsters i postgraus a cursos i seminaris de més 
curta durada. 
Consulta les condicions i requisits de cada formació al PIE o fes-ho 
directament des de la pàgina web.

10. I després dels estudis, què?

www.alumni.tecnocampus.cat
www.alumni.tecnocampus.cat
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www.facebook.com/tecnocampus
@TecnoCampus
www.youtube.com/tecnocampus

Revisió de contingut i maquetació:  
Servei de Comunicació i Màrqueting  

del TecnoCampus


