
Tot el que has de 
saber si vols estudiar 
al TecnoCampus
CURS 2023 / 2024

Informació 
provisional curs 

2023/2024



Preguntes freqüents
Tens més dubtes?  

Descarrega’t les FAQs completes
www.tecnocampus.cat/landing/descarrega-faqs

Les titulacions  
són oficials? 

Tots els graus impartits són 
titulacions oficials expedides per 
la Universitat Pompeu Fabra, 
primera universitat de l’Estat i 
quarta de l’àmbit europeu en 
l’U-Multirank, una classificació 
que promou la Unió Europea.

Pel que fa a la formació de 
postgrau, el Tecnocampus 
ofereix màsters universitaris i 
màsters de formació permanent, 
i també postgraus i cursos de 
curta durada.

Es poden visitar  
les instal·lacions 
del Tecnocampus?  

El dissabte 22 d’abril és la data 
triada per celebrar la Jornada 
de Portes Obertes adreçada 
a futurs estudiants de grau i 
les seves famílies. Obrim les 
instal·lacions per fer-hi visites 
guiades i sessions informatives 
de matí i tarda en què el 
coordinador de cada grau, 
acompanyat d’un estudiant de 
la titulació, explicarà detalls 
com el pla d’estudis, les sortides 
professionals o el model docent. 

Per informar-te de la Jornada  
de Portes Obertes del 22 d’abril 
i inscriure-t’hi, entra a  
www.tecnocampus.cat/futur-
estudiant-grau

Com sol·licitar 
plaça als graus  
del TecnoCampus? 

Els centre universitari 
TecnoCampus està integrat en el 
sistema general de preinscripció 
universitària que coordina 
l’Oficina d’Accés a la Universitat 
de la Generalitat. 

La preinscripció es formalitza 
online al Portal d’Accés a la 
Universitat.

Quin preu té la 
matrícula? 

Els preus de les matrícules estan 
entre els públics i els privats. 
L’ import de la matrícula d’un 
primer curs acadèmic dels 
nostres graus és d’entre 5.685 €  
i 6.560 €, aproximadament  
(60 crèdits), exceptuant algunes 
dobles titulacions en què es 
matriculen més crèdits. 

A la pàgina 7 d’aquest document 
trobaras la taula amb els preus 
de cada titulació.

https://www.tecnocampus.cat/landing/descarrega-faqs


Calendari
Consulta els possibles  

canvis de dates
www.tecnocampus.cat/dubtes-acces-universitat

1	 Termini	preinscripció	
convocatòria	juny	2023

 Durant el mes de juny

2	 Publicació	1a	assignació	
de	places

 A mitjans de juliol

3	 Tràmit	“Assignació	
definitiva”

 A mitjans de juliol

4	 Matrícula	assignats		
en	1a	preferència:

 A mitjans de juliol

5	 Publicació	2a	assignació	
de	places

 La darrera setmana  
de juliol

6	 Matrícula	2a	assignació:
 La darrera setmana  

de juliol

7	 Publicació	1a	reassignació
 Els primers dies  

de setembre

8	 Matrícula	1a	reassignació
 La primera setmana  

de setembre.

9	 Publicació	2a	reassignació
 A mitjans de setembre

10	 Matrícula	2a	reassignació
 A mitjans de setembre

11	 Publicació	3a	reassignació
 A mitjans de setembre

12	 Matrícula	3a	reassignació
 Durant la tercera  

setmana de setembre

1	 Termini	preinscripció	
convocatòria	setembre	2023

 Durant la tercera setmana  
de setembre

2	 Publicació	assignació		
de	places

 Durant la darrera setmana  
de setembre

3	 Matrícula	assignats
 A finals de setembre

4	 Publicació	1a	reassignació		
de	places

 Durant la primera setmana 
d’octubre

5	 Matrícula	1a	reassignació
 Durant la primera setmana 

d’octubre

Calendari de preinscripció 
universitària de juny*

Calendari de 
preinscripció 
universitària  
de setembre*

Dates de les Proves 
d’Accés a la Universitat
Mitjans de juny.
El calendari encara no s’ha 
publicat oficialment.

Convocatòria 
extraordinària 
(setembre):
Mitjans de setembre.
El calendari encara no s’ha 
publicat oficialment.

*Dates provisionals*Dates provisionals

El calendari de preinscripció de juny a setembre encara no s’ha publicat oficialment.

!

https://www.tecnocampus.cat/dubtes-acces-universitat


Programes de beques i ajuts

Beques  
TecnoCampus
Per	a	estudiants	de	nou	accés
Renovables	curs	a	curs

El TecnoCampus disposa d’un 
ampli programa de beques 
i ajuts econòmics de partida 
específica en el pressupost 
de la Fundació TecnoCampus 
amb aportacions de la mateixa 
Fundació, de la UPF i d’altres 
entitats privades.

Un	de	cada	cinc		
dels	nostres	estudiants	

ha	obtingut	algun	
tipus	de	beca	o	ajut	al	

llarg	del	curs.

Ofereixen ajuts de diferents imports que poden arribar fins al 100% de 
la matrícula. Renovables al llarg dels estudis. S’atorguen el mes de juny 
abans del període de preinscripció. Els criteris d’adjudicació es basen en:

Aquestes beques es resolen a finals de juny, abans 
de la preinscripció universitària, perquè l’estudiant 
sàpiga si l’ha obtingut abans de la finalització del 
termini de preinscripció universitària de juny.

1 El llindar econòmic de la renda familiar.
1 L’expedient acadèmic previ dels estudis de Batxillerat o CFGS.
1 La procedència geogràfica. Puntuació extra per a residents  

a Mataró i el Maresme.
1 Puntuació extra en cas d’escollir estudis d’enginyeria.



Consulta tots els  
requisits i condicions

www.tecnocampus.cat/programa-beques-ajuts-estudiants-tecnocampus

Ajuts per a 
estudiants 
universitaris  
de centres 
adscrits (ACA)
Tenen com a objectiu 
compensar parcialment 
l’estudiant per les despeses 
de la matrícula universitària 
d’estudis oficials de grau. Els 
estudiants hauran de complir 
els requisits acadèmics i 
econòmics detallats a la 
convocatòria.

Beques 
generals  
del Ministeri 
(MECD)

Altres beques

Per obtenir diferents 
ajuts econòmics en funció 
dels criteris acadèmics i 
econòmics que marqui la 
convocatòria.

L’acreditació de determinades situacions personals permet 
gaudir de bonificacions sobre els preus oficials de matriculació:

Bonificacions

Títol de família nombrosa de categoria general 
(primera), i de categoria especial (segona o d’honor)
Certificat de matrícula d’honor global en Batxillerat  
(estudiants de nou accés)

Certificat de discapacitat (grau mínim del 33%)

Crèdits amb matrícula d’honor
I també: Descompte per ser treballador d’una empresa amb conveni amb el 
TecnoCampus. Resolució que acredita la situació de víctima d’actes terroristes. 
Resolució que acredita la situació de víctima de violència masclista.

Beques Talent. Al millor expedient acadèmic de cada grau  
entre tots els estudiants de nou accés.
Beques Universitat Empresa. Atorgades per l’empresa Aqua 
Hotel a estudiants amb un bon rendiment acadèmic el primer curs.
Beques on the move. Per estudiants amb places d’intercanvi i 
mobilitat durant la seva estada en universitats fora d’Europa.
Beques de col·laboració. Ofereixen pràctiques remunerades  
a diferents serveis del TecnoCampus.
Beques per a esportistes. Que estiguin competint en actiu en 
centres reconeguts i amb conveni amb el TecnoCampus.

https://www.tecnocampus.cat/programa-beques-ajuts-estudiants-tecnocampus


Finançament

La matrícula de cada curs es pot pagar de dues maneres:

• En un pagament únic.

• En un pagament fraccionat a 10 o 12 mesos, 
amb un préstec sense interessos amb una entitat 
bancària. Actualment tenim acords amb Banc  
Sabadell i amb Caixabank. 

La tramitació es fa en el mateix moment de la matrícula.  
Pagament en dotze mensualitats mitjançant línia  
de crèdit oberta per a tots els anys de la matrícula.  
Despeses d’obertura del 3% finançats en les quotes mensuals. 

Consulta les condicions de finançament dels teus  
estudis en condicions preferents

www.tecnocampus.cat/ca/estudis-universitaris/formes-pagament

https://www.tecnocampus.cat/matricula-de-nou-acces/formes-de-pagament


Preus dels graus

Tecnologia	

Enginyeria Mecànica  4 anys  240 5.760 €

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  4 anys  240 5.760 €

Enginyeria d’Organització Industrial  4 anys  240 5.760 €

Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació  4 anys  240 5.760 €

Doble Titulació Enginyeria Informàtica / Videojocs   5 anys  480 7.305 €

Indústries	Culturals	

Mitjans Audiovisuals  4 anys  240 6.220 €

Disseny i Producció de Videojocs  4 anys  240 6.220 €

Empresa	

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació  4 anys  240 5.685 €

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. Docència en anglès  4 anys  240 6.080 €

Màrqueting i Comunitats Digitals  4 anys  240 5.685 €

Logística i Negocis Marítims  4 anys  240 5.685 €

Doble Titulació AdE / Màrqueting i Comunitats Digitals   5 anys  480 5.865 €

Doble Titulació Turisme i Gestió del Lleure / AdE   5 anys  480 5.905 €

Doble Titulació Turisme / Màrqueting i Comunitats Digitals  5 anys  480 6.460 € 

Salut	

Infermeria  4 anys  240 6.265 €

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  4 anys  240 6.560 €

Fisioteràpia  4 anys  240 6.425 €

Doble Titulació Fisioteràpia / CAFE   5 anys  480 8.735 €

Nutrició Humana i Dietètica  4 anys  240 6.265 €

Preus provisionals pendents de l’aprovació pel Patronat de la Fundació 
Tecnocampus i del Decret de la Generalitat que fixa els preus del serveis 
acadèmics de les universitats públiques de Catalunya per al curs 23-24.

Anys CRèdiTs
iMPoRT	finAl	
MATRíCUlA



Com arribar-hi en transport públic

Barcelona	/	Girona
soRTidA	95 Camí	Ral

MATARÓ

Port

Rodalies

15	min

12	min

Barcelona:	30	min
Girona:	50	min

n-ii TecnoCampus

C-32

3	min

Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró 
(Barcelona)
Tel. 93 702 32 32

www.tecnocampus.cat

@viueltecnocampus

@tecnocampus

tecnocampus

TecnoCampus

tecnocampus

On som Segueix-nosVols més informació?

Si tens dubtes, envia un correu electrònic  
al Punt d’Informació a l’Estudiant:
pie@tecnocampus.cat

Visites i activitats promocionals:
www.tecnocampus.cat/futur-estudiant-grau

Rodalies (Renfe)
Línies R1 i RG1

Autobus - Línia E11.1
Directe Mataró - Barcelona  

Autobus - Línia C10
Mataró - Cabrera - Vilassar de Mar  
- Premià de Mar - Masnou - Montgat  
- Badalona - Sant Adrià - Barcelona

Autobus - Línia E13
Mataró - Granollers - Sabadell

Mataró Bus
Estació Rodalies - TecnoCampus: Línia 4
TecnoCampus - Estació Rodalies: Línia 8


