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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.



D’on venen els estudiants  
de màster i postgrau  
del TecnoCampus?
Al TecnoCampus t’hi trobaràs companys  
de procedències molt diverses.

Catalunya

resta de  
l’Estat espanyol

Unió Europea

Amèrica Llatina
altres

Estudis universitaris  
del TecnoCampus

3 
centres  
universitaris

20 
titulacions oficials  
de grau i màster

3.535 
estudiants de graus i màsters oficials  
curs 2018/19

14
titulacions  
oficials de grau

4
titulacions oficials  
dobles de grau

2 
màsters oficials 

11 
màsters i postgraus 
propis

7 
grups de recerca

913 
convenis de  
col·laboració educativa

454
ofertes de feina  
publicades

2.025
ofertes de pràctiques  
publicades

8,3
mitjana de satisfacció dels 

alumnes dels màsters  
i postgraus

El TecnoCampus de Mataró ofereix estudis universitaris oficials de  
grau, postgrau i màster en els àmbits de la tecnologia, l’empresa i la 
salut. L’oferta acadèmica del TecnoCampus s’estructura en tres centres 
universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La UPF és  
la 1a universitat espanyola en el rànquing U-Multirank.



Per què estudiar un programa

al TecnoCampus?de màster o postgrau

1
Centres universitaris  

adscrits a la Universitat Pompeu 
Fabra amb més de 30 anys 

d’experiència i més  
de 3.500 estudiants

2
Un model únic: centres 
universitaris i empreses 

compartint ubicació 

3
ADN emprenedor:  

suport als participants amb  
idees de negoci 

4
Instal·lacions modernes,  

amb equipaments  
de darrera generació

5
Model d’aprenentatge 
innovador i propi, tant  

en la modalitat presencial  
com on-line

6
Professorat expert,  

professionals  
de primer nivell

7
Estudis amb orientació  

professional i de recerca 

8
Situació priviliegiada  

al costat del mar  
amb excel·lents  
comunicacions 

9
Alt nivell d’inserció  

laboral mitjançant la nostra 
borsa de treball

10
Segell de qualitat de la 

Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), la primera universitat 

de l’Estat en el rànquing 
U-Multirank



Campus emprenedor
Porta d’entrada a la innovació
El TecnoCampus és un campus emprenedor on els estudiants 
trobaran un ecosistema òptim per manifestar les seves inquietuds i 
desenvolupar els seus projectes. S’hi ofereixen diverses iniciatives per 
estimular la creativitat i permetre als estudiants que tenen un projecte 
fer-lo evolucionar: de la idea al model de negoci.

Hub d’emprenedoria
El hub ofereix als estudiants els recursos, programes i xarxes que   
poden necessitar en qualsevol moment del seu viatge emprenedor.

hub 
emprenedor

coneixement 

premis 

suport

programes

itinerari 
emprenedor

internacional 

espais

Grup de Recerca  
Universitari. GRAEFES

---
Màster universitari  

en Emprenedoria i Innovació

Reconeixement 
acadèmic d’activitats 

curriculars i 
programes 

d’emprenedoria

Weekend Challenge
---

Som Hackathon 
---

Programa Explorer
---

Intentsem

InnoLab
---

Preincubadora
---

Incubadora
---

Business Lab

International Entrepreneurship Seminar
Premi Creatic Universitari

Assessorament
---

Mentors 
---

Fòrum d’inversió



Weekend Challenge
Un intens cap de setmana durant el qual joves universitaris 
del TecnoCampus provinents de diferents disciplines 
comparteixen idees, formen equips pluridiciplinaris i creen 
un model de negoci.

Preincubadora
La Preincubadora és un espai singular reservat per a 
estudiants universitaris i de màster i postgrau emprenedors 
que estan desenvolupant projectes empresarials. Està 
ubicada a la Incubadora d’empreses del TecnoCampus.

Premi Creatic Universitari
Aquest premi reconeix el millor treball de final de grau 
basat en un projecte emprenedor. S’entrega cada any en el 
marc dels Premis Creatic, i està dotat amb 500 euros i accés 
a la Preincubadora del TecnoCampus.

Incubadora
La Incubadora és una plataforma dissenyada per acollir 
nous projectes empresarials, que ofereix una moderna 
infraestructura i serveis de valor afegit per ajudar a 
convertir els projectes en negocis reals.

Hackathon
La Hackathon TecnoCampus és un esdeveniment creatiu en 
el qual joves programadors i estudiants de diferents àmbits 
treballen per construir un programa, web, app o hardware 
que resolgui un repte plantejat.

Programes, recursos i iniciatives emprenedores

FabLab
Un laboratori de fabricació digital; un espai de creació i de 
desenvolupament d’activitats vinculades a la tecnologia i a 
la fabricació digital. 

Visita el web per accedir a tota la informació: www.tecnocampus.cat/masters-postgraus



El TecnoCampus t’ofereix una àmplia oferta de cursos de formació 
permanent amb programes de màster i postgrau vinculats a les àrees 
d’expertesa dels seus centres universitaris i dels serveis oferts a l’empresa 
i l’emprenedor. L’oferta de formació permanent està dissenyada per 
completar la formació acadèmica dels estudiants universitaris titulats 
recentment i per fomentar el desenvolupament i l’especialització o bé 
reorientació dels professionals.

Màsters  
i postgraus  
TecnoCampus

Màsters universitaris

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb els requisits de
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Els programes
tenen un reconeixement oficial i una avaluació de qualitat,
amb una durada d’entre 60 i 120 crèdits ECTS (European 
Credit Transfer System) i un o dos anys acadèmics.

Requisits d’accés
Estar en possessió d’una titulació universitària i complir amb 
els requisits específics del màster corresponent. 

Titulació
Títol de màster universitari expedit per la Universitat  
Pompeu Fabra. Aquest tipus de màsters representen  
la via ordinària d’accés a un programa de doctorat i estan 
reconeguts a l’EEES.

Màsters i postgraus de títol propi

Els màsters i els postgraus de títol propi són cursos
d’especialització amb una clara orientació professional, 
dirigits a estudiants universitaris, graduats, llicenciats 
i/o professionals amb experiència. Aquests màsters i 
postgraus tenen l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats 
formatives i als objectius professionals de cada persona.

Requisits d’accés
Estar en possessió d’una titulació universitària o acreditar 
experiència professional segons els requisits d’admissió 
específics de cada programa.

Titulació
Titulats universitaris: Títol de màster o diploma de  
postgrau expedit per la Universitat Pompeu Fabra.
Estudiants que no disposin de titulació universitària:  
Títol de màster o diploma de postgrau expedit pels  
centres universitaris del TecnoCampus adscrits  
a la Universitat Pompeu Fabra.



Títols oficials i propis de la Universitat Pompeu Fabra
*Títol popi de l’ESUPT i la UOC    **Pendent d’aprovació per part de la UPF

Màsters propis 
  CrèdiTs  modALiTAT

Indústria 4.0 * 60 On-line

Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva  60 Semipresencial

Postgraus propis 
   CrèdiTs  modALiTAT

Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l’Empresa* 30 On-line

Desenvolupament i Integració de Sistemes Ciberfísics* 30 On-line

Guió i Direcció d’Actors** 30 Presencial

Social Media i Màrqueting Digital 30 Presencial

Comptabilitat Financera 30 Semipresencial

Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social 30 Presencial

Especialització en el Pacient amb Ferida de Cicatrització Complexa. Ferida Crònica 30 Presencial

Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic 30 Presencial

Seguretat del Pacient 30 On-line

Màsters universitaris
	 	 CrèdiTs  modALiTAT

Emprenedoria i Innovació  60 Presencial

Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment 60 Semipresencial

Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims 60 Presencial

Els màsters ofereixen  
una formació d’alt nivell 

per obtenir una especialització 
acadèmica i professional i per adquirir 

competències en la investigació.

Procés d’inscripció

Per poder accedir a un programa de màster o postgrau és necessari complir els requisits d’admissió de cada programa.  
El procés d’admissió i matrícula es fa mitjançant un aplicatiu en línia i la comprovació de la documentació requerida.

Sol·licita una entrevista personalitzada amb nosaltres:
formaciopermanent@tecnocampus.cat  //  Tel. 93 702 19 59

          
acadèmica 2019 - 2020oferta 

Visita el web per accedir a tota la informació: www.tecnocampus.cat/masters-postgraus



Cada vegada és més difícil poder fer realitat idees 
de negoci innovadores si no tenim les eines i meto-
dologies per materialitzar-les en projectes factibles 
dirigits a públics clarament identificats. El màster 
universitari en Emprenedoria i Innovació combina 
en un sol programa tots els elements acadèmics, 
professionals, estructurals i humans que fan possi-
ble que els participants transformin les seves idees 
innovadores en negocis reals. L’objectiu principal 
d’aquest màster és desenvolupar les habilitats de 
potencials emprenedors perquè pensin creativa-
ment i se sentin capaços de transformar una idea 
en un producte comercial. Des d’una perspectiva 
interdisciplinària, se centra en l’anàlisi dels proces-
sos innovadors en totes les seves dimensions, així 
com en la manera de gestionar-los i avaluar-los.

60 ECTs / 600 HorEs  //  PrEsEnCiAL

Vivim en un món globalitzat on les empreses ocupen 
un gran paper, i aquestes no podrien dur a terme 
les seves activitats empresarials sense la logística, 
per tant l’intercanvi de mercaderies cada vegada 
és més rellevant. És per això que oferim el màster 
universitari en Logística, Cadena de Subministra-
ment i Negocis Marítims, un màster que satisfarà 
la necessitat de les empreses, formant experts que 
tinguin la capacitat d’operar des de les noves ten-
dències del sector i dels clients, que cada vegada són 
més exigents. El màster s’adreça a professionals de la 
logística i altres professionals relacionats amb el sec-
tor. També s’adreça als nostres graduats en logística i 
negocis marítims i altres titulats que vulguin especi-
alitzar-se i obtenir profunds coneixements sobre el 
sector. També permet la formació d’investigadors i 
docents. Aquest màster té la col·laboració d’entitats 
de prestigi com el Port de Barcelona, l’Escola Euro-
pea – Intermodal Transport i l’Associació de Transi-
taris Internacionals de Barcelona (ATEIA-OLTRA),  
i l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empre-
sa TecnoCampus és membre activa del Barcelona 
Clúster Nàutic i l’International Propeller Club of the 
United States de Barcelona.

60 ECTs / 600 HorEs // PrEsEnCiAL 

Màster universitari  
en Emprenedoria  
i Innovació

Màster universitari  
en Logística, Cadena  
de Subministrament  
i Negocis Marítims

EMPRESA EMPRESA

Màsters universitaris

masteremprendimiento

blocs.tecnocampus.cat/master-emprendimiento

masteremprendimientotcm

sEgUEix-nos

ttps://www.instagram.com/masteremprendimiento/
blocs.tecnocampus.cat/master-emprendimiento
https://www.facebook.com/masteremprendimientoTCM


Màsters universitaris

El màster universitari en Atenció Integrada en 
la Cronicitat i l’Envelliment (MAICE) ofereix un 
programa formatiu innovador i de qualitat que 
proporciona una formació d’excel·lència a professi-
onals de la salut amb inquietuds en la recerca sobre 
patologia crònica o que tinguin la necessitat d’en-
frontar-se als nous reptes que requereix l’atenció 
integrada al pacient i als seus familiars.
Aquest màster universitari es realitza amb la im-
plicació d’institucions de prestigi com el Consorci 
Sanitari del Maresme, la Fundació TIC Salut i l’Insti-
tut Universitari d’Investigació en Atenció Primària 
(IDIAP Jordi Gol).
És un màster orientat a la recerca en el qual partici-
pen com a docents clínics, investigadors reconeguts 
i experts en les malalties cròniques i l’envelliment.

60 ECTs / 600 HorEs  //  sEmiPrEsEnCiAL

Màster universitari en  
Atenció Integrada en la 
Cronicitat i l’Envelliment

Salut

 en vols més    
    informació?

Concerta una entrevista
personalitzada amb nosaltres 

Tel. 93 702 19 59
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Si tens dubtes, envia un correu electrònic  
al Departament de Promoció d’Estudis  

de Màster i Postgrau 
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Vine a visitar-nos
Av. d’Ernest Lluch, 32

08302 Mataró (Barcelona)

Visita el web per accedir a tota la informació: www.tecnocampus.cat/masters-postgraus



Màster en Entrenament 
Personal i Readaptació
Fisicoesportiva

Salut

Cada vegada és més elevat el nombre de persones 
de totes les edats que van prenent consciència de 
la importància de crear en la seva vida quotidiana 
hàbits relacionats amb la pràctica d’activitat física 
i esportiva com a mitjà per aconseguir un benes-
tar físic i mental. D’altra banda, els esportistes a 
tots els nivells i especialment els entrenadors són 
conscients de la importància de pautar estímuls 
d’entrenament i mètodes de recuperació adequats, 
per prevenir les lesions i garantir una vida esportiva 
més perllongada i saludable. 
Aquest màster propi pretén formar professionals 
amb les competències específiques necessàries 
en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport (CAFE). El seu principal objectiu és donar 
als graduats en CAFE les competències professio-
nals específiques necessàries com a entrenadors 
personals i readaptadors fisicoesportius.

60 ECTs / 600 HorEs  //  sEmiPrEsEnCiAL 

Els importants canvis que s’han produït arran de la 
transformació digital de l’empresa industrial exigei-
xen enginyers amb un perfil competencial trans-
versal que combini coneixements i habilitats en l’ús 
de les tecnologies de la informació, la comunicació 
i les noves tecnologies de la producció (fabricació 
additiva, robòtica col·laborativa, etc.). Aquest màs-
ter va adreçat a enginyers que vulguin treballar en 
l’entorn industrial i complementar la seva formació 
per aconseguir un perfil d’integrador de sistemes 
de la indústria 4.0 i adquirir experiència pràctica 
a partir de l’estudi de casos reals d’empreses del 
sector industrial. La formació es planteja partint de 
l’estudi de casos reals de l’entorn industrial i de prou 
amplitud per proporcionar la formació integrado-
ra necessària per a la indústria 4.0. Els estudiants 
aprendran dels problemes del món real i discutiran 
les possibles solucions amb l’objectiu d’ampliar els 
seus coneixements i adquirir experiència pràctica,  
i així es formaran com a enginyers integradors de 
coneixements i tecnologies de diverses àrees relacio-
nades amb la indústria 4.0. El màster es realitza amb 
la col·laboració de l’Escola d’Estudis d’Informàtica, 
Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

60 ECTs / 600 HorEs  //  on-LinE 

Màster  
en Indústria 4.0

TECNOLOGIA

Màsters propis



El postgrau en Desenvolupament i Integració de 
Sistemes Ciberfísics és un programa d’àmbit tecno-
lògic i de caràcter professionalitzador dissenyat per 
proporcionar una formació exhaustiva i pràctica, 
orientada a professionals i directius de l’àmbit de 
la indústria que vulguin actualitzar els seus conei-
xements en el marc de la indústria 4.0, a partir de 
l’estudi de casos reals d’empreses del sector. 
El curs se centra en les tecnologies de sensors, 
comunicacions, processament i emmagatzematge 
de dades, que formen part dels sistemes de monito-
ratge i control de nova generació, i que s’utilitzaran 
en l’àmbit de la 4.0.
El postgrau forma part de l’itinerari formatiu del 
màster en Indústria 4.0, organitzat per l’Escola 
Superior Politèncica del TecnoCampus, amb una 
experiència de més de trenta anys en la formació  
en enginyeria, i l’Escola d’Estudis d’Informàtica,  
Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, experta 
en digitalització.

30 ECTs / 300 HorEs  //  on-LinE 

Postgrau en 
Desenvolupament i 
Integració de Sistemes 
Ciberfísics

TECNOLOGIA

Visita el web per accedir a tota la informació: www.tecnocampus.cat/masters-postgraus

Postgraus propis

El postgrau en Fabricació Intel·ligent i Transforma-
ció Digital de l’Empresa és un programa d’àmbit 
tecnològic i de caràcter professionalitzador, dis-
senyat per proporcionar una formació exhaustiva 
i pràctica orientada a professionals i directius de 
l’àmbit de la indústria que vulguin actualitzar els 
seus coneixements en el marc de la 4.0 a partir de 
l’estudi de casos reals d’empreses del sector.
Aquest curs se centra en les noves tecnologies que 
faciliten el disseny i la producció en l’àmbit de la 
indústria 4.0, incloent-hi la impressió additiva i ro-
bòtica col·laborativa, així com les transformacions 
del negoci que suposa la incorporació d’aquestes 
tecnologies en l’àmbit empresarial.
El postgrau forma part de l’itinerari formatiu del 
màster en Indústria 4.0, organitzat per l’Escola 
Superior Politècnica del TecnoCampus, amb una 
experiència de més de trenta anys en la formació 
en enginyeria, i l’Escola d’Estudis d’Informàtica, 
Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, experta 
en digitalització.

30 ECTs / 300 HorEs  //  on-LinE 

Postgrau en Fabricació 
Intel·ligent i Transformació 
Digital de l’Empresa

TECNOLOGIA



Postgraus propis

Les estratègies digitals ja formen una part impor-
tant dels plans de negoci de les empreses, i per això 
cada dia creix més la demanda de professionals 
relacionats amb l’economia digital, en particular les 
figures de gestor de mitjans socials i de gestor de 
màrqueting digital. La implicació d’aquests profes-
sionals és imprescindible per a petites, mitjanes i 
grans empreses, ja que es consoliden com “la veu de 
l’empresa de portes enfora i la veu del client de por-
tes endins” en l’àmbit digital. El postgrau en Social 
Media i Màrqueting Digital ha estat dissenyat per 
preparar els estudiants en el disseny d’estratègies 
digitals i donar-los eines, coneixements i experi-
ències que ajudin a la consolidació de les compe-
tències necessàries per desenvolupar i aplicar els 
plans de màrqueting en mitjans socials a una gran 
diversitat d’empreses i sectors.

30 ECTs / 300 HorEs  //  PrEsEnCiAL 

Postgrau en Social Media 
i Màrqueting Digital

EMPRESA

Postgrau en Guió  
i Direcció d’Actors
El domini dels recursos bàsics per explicar històries 
és una de les competències indispensables per a 
qualsevol futur professional de l’audiovisual.
Aquest curs, de caràcter eminentment pràctic i pro-
fessional, pretén dotar l’alumne de les eines de guió 
necessàries per narrar històries, tant des de la ficció 
com des de la realitat. Al llarg del curs, l’estudiant 
treballarà en l’escriptura del guió d’un llargme-
tratge de ficció. Aquest procés es farà a través de 
sessions de treball quinzenals tutoritzades per 
professionals del desenvolupament de guió i culmi-
narà amb la celebració d’un concurs de projectes. 
El professorat del curs està format per professionals 
de l’audiovisual amb una àmplia experiència en l’es-
criptura de guions i el treball amb actors. Inclourà, 
a més, classes magistrals impartides per directors i 
productors de cinema i documentals, que contribu-
iran a connectar l’alumne amb la realitat de l’ofici 
d’explicar històries.

30 ECTs / 300 HorEs  //  PrEsEnCiAL 

TECNOLOGIA



Postgraus propis

Postgrau en Gestió de 
Cooperatives i Empreses 
d’Economia Social

EMPRESA

L’objectiu fonamental del curs és formar professi-
onals capacitats per realitzar les seves activitats en 
el camp de l’economia social i cooperativa, amb 
un doble vessant: primer, millorar els nivells de 
capacitació dels professionals que actualment estan 
exercint la seva feina en aquest tipus d’organitza-
cions, i segon, formar nous titulats universitaris 
que vulguin desenvolupar la seva carrera profes-
sional en aquestes organitzacions. Es tracta d’un 
programa eminentment pràctic, que facilita i dona 
a conèixer les eines necessàries per al bon funcio-
nament intern de les entitats de l’economia social 
i les cooperatives –analitzant aspectes estratègics, 
legals, economicofiscals i de recursos humans– a la 
vegada que promou les competències emprenedo-
res i innovadores com a motors de canvi d’aques-
tes organitzacions i dels seus lideratges. Aquest 
postgrau està organitzat per la Càtedra d’Economia 
Social del TecnoCampus i Aracoop.

30 ECTs / 300 HorEs  //  PrEsEnCiAL 

Visita el web per accedir a tota la informació: www.tecnocampus.cat/masters-postgraus

A causa dels canvis que s’estan produint en la 
normativa comptable en l’àmbit estatal i internaci-
onal, avui dia empreses de tots els sectors i de totes 
les mides necessiten professionals amb profunds 
coneixements de la normativa comptable, de la  
informació financera i la seva repercussió tributà-
ria. En alguns casos l’empresa els necessita com a 
part dels seus departaments comptables i financers, 
però cada cop hi ha més professionals indepen-
dents que assessoren empreses de manera externa. 
En el postgrau en Comptabilitat Financera els 
participants aprenen a treballar amb la normativa 
comptable estatal i internacional la consolidació 
i l’anàlisi dels estats financers i els aspectes més 
significatius de la tributació empresarial. Addicio-
nalment cursen les matèries més importants que  
es requereixen, perquè de manera totalment volun-
tària la persona que ho vulgui pugui presentar-se  
i superar l’examen oficial d’expert comptable, amb 
el reconeixement del Consell General d’Econo-
mistes i de l’Institut de Censors Jurats de Comptes 
d’Espanya. 
L’expert comptable és una figura creada recent-
ment que du a terme tasques de revisió que tradici-
onalment ha fet l’auditor de comptes. 

30 ECTs / 300 HorEs  //  sEmiPrEsEnCiAL 

Postgrau en 
Comptabilitat Financera

EMPRESA



Salut

Postgrau en Atenció 
a la Persona en el 
Procés Quirúrgic
El camp de l’àmbit quirúrgic s’amplia cada vegada 
més i necessita un perfil de professionals especia-
listes. Els avenços tecnològics en la cirurgia, la com-
plexitat de l’atenció i la situació de vulnerabilitat 
dels pacients en processos quirúrgics són factors 
que requereixen professionals d’infermeria amb 
una formació específica i basada en l’evidència  
científica, amb la finalitat de proporcionar una 
atenció segura, eficaç i de qualitat durant tot el 
procés quirúrgic. L’objectiu principal d’aquest 
postgrau és proporcionar als professionals d’in-
fermeria, mitjançant les metodologies docents 
més innovadores, una formació específica que 
permeti l’adquisició de competències per atendre 
la persona durant tot el procés quirúrgic. Es tracta 
d’un postgrau organitzat juntament amb l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol.

30 ECTs / 300 HorEs  //  PrEsEnCiAL 

Postgraus propis

Salut

Postgrau en Especialització  
en el Pacient amb Ferida 
de Cicatrització Complexa.  
Ferida Crònica
Han estat múltiples les vegades que els professio-
nals de la salut s’han plantejat la formació que han 
rebut com a responsables de la cura dels pacients 
amb ferides cròniques. És un tema que segueix 
preocupant perquè, tot i que en els últims anys a  
escala mundial l’activitat científica en aquest camp 
ha estat intensa i fructífera, els resultats en la pràc-
tica assistencial potser no són els esperats. L’èxit 
en l’abordatge del pacient amb ferida de difícil ci-
catrització passa pel total convenciment de la seva 
rellevància i per la implicació dels professionals de 
la salut. Parafrasejant el doctor Soldevilla (2007): 
“El camí de l’èxit es basa en els coneixements, l’inte-
rès i la voluntat d’infermeria. Els coneixements són 
a l’abast de tothom que vulgui assolir-los. L’interès 
i la voluntat també?”. Per tant els coneixements són 
la base de la formació, però no l’únic component. 
Aquest és el valor afegit que pretén donar aquest 
postgrau, la formació en el lideratge; professionals 
amb un alt nivell de formació i motivació que im-
plementin i difonguin aquests coneixements.

30 ECTs / 300 HorEs  //  PrEsEnCiAL 



Visita el web per accedir a tota la informació: www.tecnocampus.cat/masters-postgraus

Postgrau en Seguretat 
del Pacient

Salut

La seguretat del pacient és una prioritat de l’assi-
tència sanitària, ja que la seva complexitat compor-
ta riscos potencials que poden generar danys sobre 
el pacient pels múltiples factors que condicionen 
les decisions clíniques, el procés assistencial i les 
cures. La gestió del risc assistencial ha portat en  
els últims anys a la cerca d’estratègies que permetin 
reduir la probabilitat que ocorrin aquest tipus de 
successos i millorar la seguretat de la persona  
atesa. Per a això són necessàries actuacions co-
ordinades en diferents nivells, que impliquin tots 
els grups d’interès i dirigides a tot el sistema amb 
l’objectiu precís de reduir el nombre d’errors en el 
sistema sanitari.
El postgrau en Seguretat del Pacient té com a 
objectiu proporcionar una formació sòlida i con-
solidada a professionals de la salut sobre seguretat 
clínica i en àrees de responsabilitat sobre la gestió 
de riscos derivats de l’assistència sanitària mitjan-
çant un aprenentatge integrat i pluridisciplinari.

30 ECTs / 300 HorEs  //  on-LinE 

Postgraus propis

 vols més    
    informació?

Concerta una entrevista
personalitzada amb nosaltres 

Tel. 93 702 19 59
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Si tens dubtes, envia un correu electrònic  
al Departament de Promoció d’Estudis  

de Màster i Postgrau 
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Vine a visitar-nos
Av. d’Ernest Lluch, 32

08302 Mataró (Barcelona)



Instal·lacions
Posem al vostre abast  
els millors equipaments

8
sales de 
postproducció 
vídeo i àudio

2
estudis 
de ràdio

6
laboratoris  
de mecànica  
i electrònica

2
platós 
de televisió

8
boxs de 
simulació 
d’infermeria

2
sales 
polivalents

2
sales de 
fisioteràpia

5
laboratoris  
d’informàtica

Aules 
3.320 m2

Laboratoris 
1.931 m2

Centre de 
Simulació i 

Innovació en Salut 
(CSIS) amb més  

de 600 m2 d’espais 
de simulació

Total 
5.251 m2

disponibles

1
estudi de 
gravació i sala 
semianecoica



Beques  
i finançament Perquè els diners no 

siguin un impediment 
per accedir a la millor 

educació superior

Visita el web per accedir a tota la informació: www.tecnocampus.cat/masters-postgraus

Beques i ajuts

Bonificacions per a  
treballadors d’empreses

Facilitats de pagament. 
Finançament i descomptes

Per cursar un màster oficial es pot sol·licitar la Beca General del Ministeri  
d’Educació, Cultura i Esport (MECD), que comporta l’exempció de pagament dels 
crèdits matriculats per primera vegada i, si escau, ajuts de diversos tipus i quantia  
en funció de la renda i de la residència.
El TecnoCampus ofereix ajuts específics concedits per empreses o institucions  
per a la matrícula en alguns màsters i postgraus o per a algun àmbit en concret.

Tots els cursos de màster i postgrau en modalitat presencial es poden bonificar  
mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae) com a acció 
formativa o com a permís individual de formació (PIF), ja que són cursos amb títol 
propi d’una universitat. El TecnoCampus assessora en la gestió dels tràmits necessaris 
per a aquestes bonificacions. 

El pagament de la matrícula es pot pagar en dos terminis sense interessos. 
Opció de finançament en 12 mesos mitjançant el crèdit Compte Estudis 
Sabadell Consumer. Línia de crèdit amb interès 0 (TIN 0% TAE 5,63%) i 
despeses d’obertura 3% finançades.
Recomanem que consulteu els avantatges que ofereixen Alumni TecnoCampus  
i altres acords i convenis de col·laboració mitjançant els quals es poden  
aconseguir descomptes.



www.tecnocampus.cat

Com arribar-hi en transport públic
Tarifes integrades

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Segueix-nos

@viueltecnocampustecnocampus tecnocampus@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

Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts

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

Empresa Casas C10
Parades als pobles  
de Barcelona a Mataró

Empresa Casas E11.1
Directe des de Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21) 
Freqüència: 10 minuts 
(en hora punta)

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

Concerta una entrevista  
personalitzada amb nosaltres 

Tel. 93 702 19 59 

formaciopermanent@tecnocampus.cat

Si tens dubtes, envia un correu 
electrònic al Departament de 
Promoció d’Estudis de Màster i 
Postgrau 
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Vine a visitar-nos
Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró  
(Barcelona)


