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1. Introducció
L’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus (ESCST) és un centre adscrit a una universitat 
d’excel·lència com és la Universitat Pompeu Fabra. 

Actualment, l’ESCST ofereix els següents estudis de grau i doble titulació:
• Grau en Infermeria.
• Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE).
• Grau en Fisioteràpia.
• Doble Titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE).

Estudis de màster universitari:
• Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment.
• Màster Univertari en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva.
 
Estudis de postgrau:
• Postgrau en Especialització en el Pacient amb Ferida de Cicatrització Complexa. Ferida Crònica.
• Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic.
• Postgrau en Seguretat del Pacient.
• Postgrau en Readaptació Físicoesportiva.
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2. Calendari acadèmic del curs 2020-2021

1r. Trimestre 
 • Classes: 28 de setembre (dl) – 4 de desembre (dv) 
Pels alumnes de primer curs
 23 de setembre (dc) – Jornada de Benvinguda
• Avaluació: 9 de desembre (dc) – 21 de desembre (dl) 
• Tancament d’actes: 20 de gener (dc) 
• Recuperació: 29 de gener i 1 de febrer (dv i dl) 
• Tancament d’actes de recuperació: 12 de febrer (dv) 
• Signatura d’actes: 17 i 18 de febrer (dc i dj) 
•  Vacances: 22 de desembre (dc) – 6 de gener (dc) 

2n. Trimestre 
 • Classes: 11 de gener (dl) – 19 de març (dv) 
 • Avaluació: 22 de març (dl) – 26 de març (dv), 6 d’abril (dm) – 9 d’abril (dv) 
 • Tancament d’actes: 22 d’abril (dj) 
 •  Recuperació: 4 i 5 de maig (dm i dc) 
 • Tancament d’actes de recuperació: 14 de maig (dv) 
 • Signatura d’actes: 26 i 27 de maig (dc i dj) 

3r. Trimestre 
• Classes: 12 d’abril (dl.) – 18 de juny (dv) 
 • Avaluació: 21 de juny (dl) – 2 de juliol (dv) 
 • Tancament d’actes: 9 de juliol (dv) 
 • Recuperació: 15 i 16 de juliol (dj i dv) 
 • Tancament d’actes de recuperació: 22 de juliol (dj) 
 • Signatura d’actes: 23 i 26 de juliol (dv i dl) 
 • Vacances: 29 de març (dl) – 5 d’abril (dl) 

DIES FESTIUS    
12 d’octubre 
1 de novembre 
8 de desembre 
23 d’abril 
1 de maig 
24 de maig 
24 de juny   

Més informació: https://www.tecnocampus.cat/ca/horaris#escs_new
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DIES NO LECTIUS 
7 de desembre 
7 de gener 
8 de gener

NOMBRE DE DIES DE CLASSE PER TRIMESTRE

DIES DE CLASSE
1r. trimestre: 49 
2n. trimestre: 50 
3r. trimestre: 48 

Total : 147

Primer trimestre 
Dilluns: 9 
Dimarts: 10 
Dimecres: 10 
Dijous: 10 
Divendres: 10 

Segon trimestre 
Dilluns: 10 
Dimarts: 10 
Dimecres: 10 
Dijous: 10 
Divendres: 10 

Tercer trimestre 
Dilluns: 9 
Dimarts: 10 
Dimecres: 10 
Dijous: 10 
Divendres: 9 

https://www.tecnocampus.cat/ca/horaris#escs_new
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Festius / Caps de setmana
Lectius

Festius

Jornada Benvinguda alumnes 1r

Exàmens

Exàmens de recuperació

*Les dates indicades en aquest calendari seran susceptibles a patir modificacions degut a raons sanitàries 
derivades de l’estat d’emergència deguda al Covid-19.



3. Jornada de benvinguda
La Jornada de benvinguda se celebra el dimecres 23 de setembre amb aquest programa

Trobaras la informació a https://www.tecnocampus.cat/welcome-week

4. Acreditació tercera llengua.  
Aula Oberta d’idiomes 

ATENCIÓ: Proves de Diagnòstic de Nivell Lingüístic

D’acord amb el previst a la Llei 1/2018 del Parlament de Catalunya, els estudiants 
que iniciïn els estudis de grau a partir del curs 2018-2019 hauran d’acreditar el 
coneixement d’una tercera llengua, amb un nivell equivalent al B2.2 del Marc 
europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Aquesta 
acreditació es pot formalitzar amb els certificats acreditatius de coneixements 
d’idiomes acceptats pel Consell Interuniversitari de Catalunya. 

Per poder ajudar als estudiants que no compleixen aquest requisit indispensable s’organitzen Proves de 
Diagnòstic Lingüístic (PDL), obligatòries per cursar idiomes en el Programa d’Idiomes UPF. Aquestes proves 
es fan abans d’iniciar el curs acadèmic amb l’objectiu d’informar als estudiants del seu nivell d’anglès a l’inici 
del grau universitari. El cost de la prova (15€) està inclòs en la matrícula. 

I si ja disposes de certificat acreditatiu del nivell B2.2?
Si l’estudiant disposa d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior d’anglès, alemany, francès  
o italià, cal que presenti l’original i una còpia el dia de matrícula (en aquest cas no haurà d’abonar la taxa  
de la PDL) o bé durant el curs en el Punt d’Informació de l’Estudiant (PIE). Un cop formalitzada la matrícula, 
en cap cas es retornarà l’import de la prova. 

L’estudiant ja complirà amb els requisits legals d’acreditació de la tercera llengua per l’obtenció del grau.
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Quan has de fer la PDL si no disposes de certificat acreditatiu del nivell B2.2?
La prova de la PDL es realitza de forma online. Després d’haver formalitzat la matrícula rebràs un correu  
al teu email de TecnoCampus amb un link des del que podràs accedir-hi durant 2h en alguns dels horaris 
que es mostren a continuació. L’enllaç només es pot usar un cop i és personal i intransferible. 

Matriculats entre el 7 i 10 de setembre 
Dia 15 de setembre recepció del e-mail amb el link a la PDL inactiu. Dies i hores de realització de la PDL:
• Dijous 17/09/20 de 9h a 11h o bé de 18h a 20h.
• Divendres 18/09/20 de 12h a 14h o bé de 15h a 17h.

Matriculats entre el 21 i 23 de setembre 
Dia 25 de setembre recepció del e-mail amb el link a la PDL inactiu. Dia i hores de realització de la PDL:
• Dilluns 28/09/20 de 9h a 11h o bé de 12h a 14h o bé de 15h a 17h o bé de 18h a 20h.

Matriculats entre el 30 de setembre i 1 d’octubre
Dia 4 d’octubre recepció del e-mail amb el link a la PDL inactiu. Dia i hores de realització de la PDL:
• Dimarts 6/10/20 de 9h a 11h o bé de 15h a 17h o bé de 18h a 20h.

Matriculats el 7 d’octubre
Dia 9 d’octubre recepció del e-mail amb el link a la PDL inactiu. Dia i hores de realització de la PDL:
• Dilluns 13/10/20 de 9h a 11h o bé de 18h a 20h.

A determinar pels matriculats amb posterioritat.

Aquell estudiant que havent respost a la prova la vulgui repetir haurà d’abonar de nou el seu import.

Els resultats obtinguts els podeu consultar a https://aula-oberta.tecnocampus.cat.

Per qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb la Noemí Ruiz (nruiz@tecnocampus.cat).
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5. Normativa per als estudiants  
del TecnoCampus 

Les escoles universitàries es caracteritzen per fomentar una relació molt estreta entre el professorat, 
l’alumnat i els òrgans de direcció. Tot l’alumnat té accés lliure a tots els responsables acadèmics, sense cap 
mena de dificultat. Hi ha també al Campus un accés a l’aplicació de suggeriments, consultes i reclamacions. 
Es potencia al màxim l’ús del web de les escoles, del campus digital Moodle i del correu electrònic com a 
eines bàsiques de funcionament. El correu electrònic és el mitjà de comunicació més ràpid i accessible per 
a tothom. Cal fer ús de l’adreça assignada. Els estudiants es poden comunicar amb tot el professorat, entre 
ells, amb la direcció i amb els serveis de la seva escola en qualsevol moment. En el campus virtual es posen a 
l’abast dels estudiants els diferents recursos docents, com apunts, avisos i qualificacions. Tota la informació 
actualitzada referent a la matriculació, plans docents, calendari i normativa acadèmica és al web. 

5.1 Normativa de classes 
* Donada la situació d’excepcionalitat les mesures i protocols específiques de seguretat per la COVID-19 
s’informaran abans de l’inici de les classes. 

1 Les classes tenen un horari establert d’inici i final, que cal complir amb absoluta puntualitat. Cap 
estudiant podrà accedir a l’aula deu minuts després de l’hora d’inici, havent d’esperar al descans següent 
per fer-ho. En el cas que es realitzin proves d’avaluació, la puntualitat és imprescindible. No es permetrà 
l’ accés a l’aula desprès d’haver començat l’examen o prova. És responsabilitat de cada professor fer 
complir aquests horaris. 

2 L’aula és un espai de treball associat a una assignatura. No s’hi podran realitzar activitats que no 
condueixin a aquest objectiu (llegir el diari, fer activitats d’una altra assignatura, etc.). Per a aquestes 
tasques, hi ha els espais d’estudi o la Biblioteca. 

3 No es pot menjar ni beure (a excepció d’aigua) a les aules i laboratoris. 
4 Els telèfons mòbils han d’estar apagats o en mode de silenci. Si un estudiant ha de contestar una trucada 

o fer una trucada, caldrà que surti de l’aula i hi podrà tornar en el descans següent. 
5 Durant una classe, un estudiant pot abandonar l’aula en qualsevol moment i hi pot tornar en el descans 

següent. No es podrà accedir a l’aula una vegada començada una prova. 
6 El funcionament de les classes i el comportament dels estudiants els determina cada professor/a en 

cada assignatura. El silenci a les classes expositives és fonamental. Tota actuació dels estudiants que faci 
inviable el funcionament correcte de la docència podrà donar lloc a sancions acadèmiques a petició del 
professor/a corresponent. 

7 Les dates fixades pel professor/a per a la realització de proves o lliurament de treballs són preceptives. 
8 Qualsevol incidència que alteri el calendari o els horaris de l’assignatura haurà de ser informada el més 

aviat possible als estudiants a través de la respectiva classe, del campus virtual o del correu electrònic 
dels estudiants del grup. 

9 Els estudiants que no estan matriculats a una assignatura i desitgin assistir-hi com a oients hauran  
de sol·licitar el permís exprés al professor/a. 

10 Els espais propis de cada titulació (p. e. Laboratori d’Infermeria, mecatrònica..) es regeixen per  
una normativa pròpia i específica que s’haurà de respectar. https://www.tecnocampus.cat/upload/
images/ESCSET/Normativa_Us_i_gestio_espais_ESCST_Octubre_2018_Final_.pdf
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5.2 Normativa de protecció de dades personals 
1 L’estudiant té el compromís de conèixer els requeriments expressats i reglats per la Llei Orgànica 

15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Mesures de 
Seguretat. 

2 Aquest codi regirà també per a l’estudiant a les seves estades a altres universitats o empreses  
i entitats durant els convenis de pràctiques. 

3 L’estudiant únicament accedirà als llocs, recursos i dades de caràcter personal que requereixi  
per a l’exercici de les seves funcions. 

4 L’estudiant està obligat al deure de secret d’aquelles dades personals que pot tractar, demanar, veure, 
escoltar, parlar o donar d’altres estudiants, professors/es, personal administratiu o qualsevol altre 
persona de l’empresa o entitat acollidora en el cas de les estades en pràctiques. Aquesta obligació 
subsistirà encara després de finalitzar els seus estudis. 

5 Un mal ús de les dades personals pot donar lloc a responsabilitat penal tipificada en el vigent Codi  
Penal, on es castiga qui, sense estar autoritzat, accedeixi, s’apoderi, alteri o utilitzi, en perjudici de 
tercers, dades de caràcter personal o familiar d’un altre que es trobin registrats en fitxers o suports 
informàtics, o de qualsevol altra classe (paper, vídeo, fotografia...).     

6 L’estudiant que descobreixi els secrets o vulneri la intimitat d’un altre i, sense el seu consentiment, 
s’apoderi, utilitzi, reveli, cedeixi o modifiqui els seus papers, cartes, missatges de correu electrònic  
o qualsevol altre document o efectes personals o intercepti les seves telecomunicacions o utilitzi artificis 
tècnics d’escolta, transmissió, gravació o reproducció del so o de la imatge, o de qualsevol altre senyal 
de comunicació, està incorrent en falta i la seva acció quedarà subjecta a les sancions que determini el 
govern del centre. 

7 L’estudiant que reveli la ideologia, religió, creences, salut, origen racial o vida sexual, d’altres estudiants, 
professors/es, personal administratiu, persones de les entitats o empreses que l’acollin en pràctiques,  
o si la víctima fos un menor d’edat o incapaç, està incorrent en falta i la seva acció quedarà subjecta  
a les sancions que determini el govern del centre.
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