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ACTIVITATS  PROMOCIONALS DELS    ESTUDIS DE  LA  ESCOLA  SUPERIOR DE  CIÈNCIES DE  LA 

SALUT  

 

La  promoció  dels  estudis  segueix  orientacions  principals:  per  una  banda,  les  activitats  de 

promoció  i  difusió  general;    les  accions  directament  orientades  als  centres  de  secundària  i 

activitats de promoció “ad hoc” dirigides a determinats col∙lectius professionals.  

Activitats de promoció i difusió general 

1. Publicitat  exterior: Disseny  d’  un  circuit  de  cartells  (opis)  a  les  parades  d’autobús  dels 

municipis de la comarca (circuit per Maresme, Vallès, Barcelonès) i un circuit d’autobusos 

per Mataró‐ Barcelona (c1), Mataró (busos interns) i Mataró‐ Granollers. 

2. Saló de l’Ensenyament. La participació a fires és molt  important per donar‐se a conèixer. 

En aquest saló  participen docents de l’ESCS i alumnes becaris per donar a conèixer l’oferta 

formativa de l’ESCS i la singularitat del Graus en Infermeria i CAFE . 

3. Jornades  de  Portes Obertes.  Cada  curs  acadèmic  es  realitzen  unes  jornades  de  portes 

obertes,    adreçades  a  tots  els  estudiants  i  els  seus  familiars.  Participen  docents, 

coordinadors de Graus impartint xerrades informatives i mostrant les instal∙lacions pròpies 

de l’ESCS, com són els laboratoris de simulació d’infermeria i la sala polivalent. 

4. Promoció  als  mitjans.  Es  realitzen  periòdicament  comunicacions  a  la  ràdio  donant  a 

conèixer la formació de grau de l’ESCS. 

5. Aposta per la presència a Internet. A partir del curs 2012‐2013 s’ha reforçat l’aposta per la 

presència a Internet del TecnoCampus i especialment de la seva àrea universitària. Es fa un 

seguiment  de  la web  i  es  reforcen  les  noticies  sobre  Salut  i  l’ESCS.  S’ha  incrementat  la 

presència a les principals xarxes utilitzades pel jovent i molts  professionals com Facebook i 

Twitter  (amb  comptes  noves  i molt  actives    com  la  del  CSIS).  I  també  amb  la  creació  i 

seguiment de Blocs de l’ESCS (Grau de CAFE i d’Infermeria). 

6. Sol∙licituds  d’informació  per  la  web:  nombre  de  persones  que  ens  han  contactat 

mitjançant  els  formularis  de  la web  sobre  el  grau  especificat.  El  nombre  de  visitants  i 

pàgines  vistes és  força  alt, els números  referents  al percentatge de  rebot  són bons  (un 

percentatge  de  rebot  per  sota  del  60%,  ja  és  un  bon  número).  Hem millorat molt  el 
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posicionament  natural  a Google  (amb  els  resultats  de  cerca)  i  estem  intentant millorar 

encara més això de cara a la promoció vinent.  

7. Les sol∙licituds via web d’Infermeria i CAFE són els estudis líders de sol∙licituds d’informació 

de TecnoCampus.   

Totes les dades són de les versions en Català i Castellà de la web.  

 

Presència a les xarxes socials 

Des de el curs 2012‐2013 s’ha treballat des del TecnoCampus per estar present als canals 

digitals següents: 

•   Facebook TecnoCampus, creat al desembre de 2009.  

•   Blocs  TecnoCampus  (http://blocs.tecnocampus.cat).  Actualitzats  sovint  per  tal 

d’explicar  l’activitat habitual del TecnoCampus. En total hi ha 16 blocs, en els quals s’han 

publicat un total de 364 entrades.  

•   Linkedin  TecnoCampus,  687  Seguidors.  Dos  grups  específics:  TecnoCampus  Talent 

Network (686 membres) i TecnoCampus Alumni (230 membres). 

•   Youtube Corporatiu, es va posar en marxa el març de 2009.  

•   Canal de Vídeo VIMEO.  Tots  els materials produïts  es publiquen  i  es  classifiquen  al 

servei de vídeos de Vimeo. En aquest espai hi ha emmagatzemats 182 vídeos publicats  i, 

en l’últim any, han estat reproduïts 15.400 vegades i descarregats 318.000 vegades.  

•   Perfil a Twitter, operatiu des del 2010, amb  l’objectiu de poder difondre  les activitats 

del dia a dia  i  interactuar amb  les persones usuàries en  les activitats organitzades, en cas 

de dubtes o responent comentaris d’estudiants. 

•  Perfil a Prezi, amb l’objectiu de donar suport al professorat docent a l’hora d’elaborar 

alguna presentació.  

•   Perfil  a Pinterest,  creat  al  curs 2011‐2012, que  s’ha  convertit  en un  espai  visual de 

testimonis tant audiovisuals com només d’imatge. 

 

 



 
 

3 
 

Accions als centres de secundària 

1. Tallers LINNK. Tallers anuals  destinats a centres de secundària (CFGS i Batxillerat).   

2. Visites  als  centres.  Sessions  d’orientació  universitària  als  centres  de  secundària,  on 

s’informa dels estudis que oferta el TCM i els avantatges d’estudiar‐hi.  

3. Visites guiades al TCM. Visites per les instal∙lacions del Parc, en les quals s’explica les 

característiques de cada estudi i els avantatges d’estudiar‐hi.  

 

Accions “ad hoc” per a col∙lectius professionals 

Amb l’ objectiu de donar a conèixer la oferta formativa dels Postgraus i Màster de l’ESCS es fan 

xerrades  informatives  a  les  diferents  institucions  sanitàries  de  la  comarca,  colegis 

professionals,  associacions professionals,.. on poden haver‐hi professionals  interessats en  la 

formació de Màster.  

Disseny i elaboració de material escrit. Fulletons i mailing.  
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