
Tecnologia i audiovisuals
Ciències socials i de l’empresa

Salut i wellness
Emprenedoria
Treballs de recerca
Orientació universitària

El programa Tallers Linnk és una iniciativa dels 
centres universitaris del TecnoCampus en què es 
recull una gran varietat d’activitats, tallers, jornades, 
premis, xerrades, dirigits als estudiants de batxillerat 
i CFGS perquè s’endinsin de manera pràctica i amena 
en els diferents àmbits de coneixement proposats.

Tallers especialitzats i gratuïts.
Una experiència amb docents universitaris.
Complementació del programa docent.
Més de 40 propostes de tallers, jornades i activitats per escollir.

Fes la teva inscripció  
als Tallers Linnk al web
www.tecnocampus.cat/tallers-linnk

2019-2020

Tallers
Linnk



Mecànica, 
electrònica 
i industrial

Assajos  
de materials
Assajos de ruptura de diversos metalls 
i polímers utilitzant una màquina de 
tracció didàctica de 1.500 kg i una 
altra de professional de 5.000 kg. 

 Batxillerat i CFGS
 16 alumnes

 3 hores

Pneumàtica 
i autòmats 
programables
Estudi de les característiques dels dife-
rents elements d’un sistema pneumà-
tic, a partir de l’observació, compro-
vació i manipulació de la instal·lació 
pneumàtica i diverses maquetes. 

 Batxillerat i CFGS
 15 alumnes

 2-3 hores

Control 
automàtic
Es desenvolupa el concepte de control 
sobre un sistema real de control de 
posició d’un motor de contínua. 

 Batxillerat i CFGS
 16 alumnes

 3 hores

Màquines 
elèctriques i 
automatismes 
de control de 
motors
Es realitzaran activitats com conèixer 
el funcionament de diferents tipus de 
màquines elèctriques i comprovar el 
funcionament d’alguns equips electrò-
nics moderns per al control de motors.

 Batxillerat i CFGS
 15 alumnes

 2-3 hores

Disseny  
mecànic  
en 3D
A partir de tutorials s’explica la fun-
cionalitat del programari SolidWorks 
en un format d’aprenentatge basat en 
exemples. 

 Batxillerat i CFGS
 24 alumnes

 2-3 hores

Master Linnk  
de mecatrònica
Aquest és un taller teòric-pràctic de 
Robòtica Industrial realitzat al Schunk 
Tec-Center on s’utilitzen equips indus-
trials d’última generació. 

 CFGS
 16 alumnes

 3-4 hores

Xerrada

Internet of 
Things (IoT)
Es definirà el concepte IoT a partir 
d’exemples per a conèixer com aquest 
s’aplica ja a la vida real i com afectarà 
en un futur pròxim.

 Batxillerat i CFGS
 Segons aula

 2 hores

Informàtica

Introducció  
a l'Arduino
Es treballa la introducció a la platafor-
ma Arduino mitjançant aplicacions 
que ens permeten interactuar amb el 
món que ens envolta.

 Batxillerat i CFGS
 20 alumnes

 2-3 hores

Videojocs

Animació 3D 
digital a partir 
del moviment 
d'actors  
(mocap)
S’introdueix els alumnes en el món 
del Motion Capture, mitjançant la 
gravació de moviments corporals per 
ser aplicats posteriorment a un model 
digital en 3D.

 Batxillerat i CFGS
 15 alumnes

 2-3 hores

Mitjans 
audiovisuals

Iniciació a la
fotografia
Amb aquest taller es posaran a la 
pràctica els paràmetres bàsics de la 
fotografia: velocitat, diafragma, longi-
tuds focals. 

 Batxillerat i CFGS
 10 - 15 alumnes

 2 hores

SomHackathon 
TecnoCampus
7, 8 i 9 de febrer de 2020
Una Hackathon és un esdeveniment 
creatiu on es reuneixen estudiants per 
resoldre en equips multidisciplinaris 
un repte plantejat per l’organització 
amb solucions tecnològiques.
Inscripcions i més informació a  
somhackathon.tecnocampus.cat

 Estudiants universitaris,  
2n de batxillerat i CFGS  
(consulteu els perfils específics)

 De dv tarda fins a dg migdia

Install  
Party
Jornada on es realitzaran tallers, 
xerrades, Market Place, concurs de 
projectes tecnològics d’instituts i 
concurs de Treballs de Recerca.
Inscripcions a xnergic.org

 Batxillerat i CFGM/S 
 4 hores. 

Xnergic  
Campus
Campus en períodes de vacances esco-
lars (estiu, Nadal, Setmana Semana) 
on es treballen àmbits com la robòtica i 
la programació de videojocs.

 Secundària, batxillerat i cicles de 
formació professional
Inscripcions i més informació  
a xnergic.org

Ràdio Flaixbac  
al TecnoCampus
‘El matí i la marE quE  
El va parir’ En dirEctE
Viu en directe com es realitza un  
programa de ràdio des de l’Auditori  
del TecnoCampus. 

  Per concretar / 2 hores
 4t ESO, Batxillerat i CFGS

Tecnologia
i audiovisuals

Jornades

Fes la teva 
inscripció  
als Tallers  

Linnk al web
www.tecnocampus.cat/

tallers-linnk



Administració 
d’empreses

Taller  
de borsa
Taller d’iniciació al seguiment i inter-
pretació de processos borsaris amb 
connexions on-line a la Borsa. 

 Batxillerat i CFGM/S
 20 alumnes 

 1,5 hores

Logística

Logística:  
la cadena  
que uneix 
l'empresa  
i el client
Es treballarà per a comprendre com 
funciona la cadena de subministra-
ments d’una empresa i veure la impor-
tància de la seva optimització.

 Batxillerat i CFGM/S
 20 alumnes 

 De 1,5 a 2 hores

Administració 
d’empreses 
i Màrqueting

Màrqueting 
i comunitats 
digitals
En aquest taller s’introdueix el concep-
te del màrqueting i la seva implicació 
en les xarxes socials. 

 Batxillerat i CFGM/S
 20 alumnes 

 De 1,5 a 2 hores

La publicitat  
i les relacions 
públiques
Taller interactiu en què es treballarà el 
procés per confeccionar una campanya 
publicitària i conèixer la utilitat de les 
relacions públiques com a eines de 
venda i fidelització de clients.

 Batxillerat i CFGM/S
 20 alumnes 

 De 1,5 a 2 hores

Administració 
d’empreses 
i Turisme

Organització 
de grans 
esdeveniments
Taller teòric i pràctic sobre l’organitza-
ció de grans esdeveniments que inclou 
la planificació, el màrqueting i el rol 
dels agents públics i privats. 

 Batxillerat i CFGM/S
 20 alumnes 

 De 1,5 a 2 hores

Economia  
per a Batxillerat
22 de gener de 2020
Escoltar sobre les últimes tendèn-
cies i novetats relacionades amb 
l’economia de boca dels especialistes 
en aquests temes. Quatre xerrades 
sobre temes diversos d’economia. 
Jornada molt focalitzada als estudi-
ants de Batxillerat, especialment els 
que faran Economia a la selectivitat. 

 Secundària, batxillerat i cicles de 
formació professional

 4 hores

Màrqueting  
per a Batxillerat
29 d'abril de 2020 
Escoltar sobre les últimes tendèn-
cies i novetats relacionades amb el 
màrqueting tradicional i digital de 
boca dels especialistes en aquests 
temes. Quatre xerrades sobre temes 
diversos de màrqueting. 

 Secundària, batxillerat i cicles de 
formació professional

 4 hores

Turisme  
per a Batxillerat
Febrer/març 
Parlarem de les darreres tenden-
cies relacionades amb el Turisme, 
la tecnologia i la sostenibilitat. En 
un moment en el que el turisme de 
masses segueix més vigent que mai, 
parlarem de ccom el futur del turis-
me ha de passar per la sostenibilitat i 
l’aprofitament de la tecnologia. 

 Secundària, batxillerat
 4 hores

Descobreix la 
Incubadora del 
TecnoCampus
Visita a les instal·lacions del parc 
tecnològic del TecnoCampus per a 
conèixer de primera mà la incubadora 
i les empreses que hi ha instal·lades 
així com el seu funcionament.

 Batxillerat i CFGM/S
 1,5 hores

Tast 
d'emprenedoria: 
learning  
by doing
Sensibilitzar i estimular l’actitud i 
capacitats emprenedores aplicant el 
“learning by doing”. Es començarà amb 
una xerrada motivacional, seguida de 
diferents tallers pràctics.

 Batxillerat i CFGM/S
 100 alumnes 

 4 hores

Apropa't a joves 
emprenedors 
d'èxit
Apropar experiències empresarials 
impulsades per joves emprenedors 
mitjançant 4 ponències de 15 minuts 
més una ronda de preguntes on els 
estudiants podran plantejar dubtes 
que puguin tenir.

 Batxillerat i CFGM/S
 300 alumnes 

 2 hores

Series un bon 
empresari?
En aquest taller es valoren les capa-
citats dels alumnes per exercir com 
a empresaris establint simulacres de 
relacions empresarials entre ells. 

 Batxillerat i CFGM/S
 20 alumnes 

 De 1,5 a 2 hores

Tendències de 
l'emprenedoria
Emprendre és una paraula que con-
necta amb la idea del viatge. L’empre-
nedor, com el viatger, ha de conèixer 
i estudiar tots els camins possibles 
abans de fer el primer pas i començar 
l’aventura.
Aquesta xerrada acostarà els joves a
les tendències del mercat actual, pro-
vocades per les tecnologies i els canvis
socials, i com es transformen
en nous models de negoci.

 4art d’ESO, Batxillerat i CFGS
 Màxim 75 alumnes

 1,5 hores

Ciències 
socials
i de l’empresa

Emprenedoria

Jornades



Fisioteràpia 
i Ciències de 
l’Activitat Física 
i de l’Esport

Sabem  
estirar?  
Mites i llegendes
En aquest taller s’aprendrà els 
diferents tipus d’estiraments i la seva 
correcta utilització així com els mites i 
llegendes de l’escalfament.

 Batxillerat i CFGS
 20 alumnes 

 2 hores

Com s'ha de 
cuidar un bon 
runner
Taller destinat a conèixer les bases del 
running i a preparar un bon entre-
nament i es treballarà la prevenció i 
tractament de les principals lesions 
relacionades amb el running.

 Batxillerat i CFGS
 20 alumnes 

 2 hores

No cal ser 
olímpic per  
ser gimnasta!
Coneix com els gimnastes entrenen 
l'equilibri, l'orientació, el ritme, la 
postura, el to muscular, la concentra-
ció, la responsabilitat, la superació de 
les pors, el respecte al perill... 

 Batxillerat i CFGS
 20 alumnes 

 2 hores

del joc 
tradicional 
a l'esport 
contemporani
el Shootball,  
el tamborí i el criquet
En aquest taller descobrirem què és el 
que fa que algunes pràctiques lúdiques 
esdevinguin esports i també quins feno-
mens fan que jugar sigui un fet universal. 

 Batxillerat i CFGS
 20 alumnes 

 2 hores

Infermeria

Taller sobre 
les addiccions a 
l'adolescència: 
Jo controlo...  
o no...
Taller adreçat a entendre les addicci-
ons i a saber com prevenir-les. Saber 
què són les addiccions i quins tipus 
n’hi ha. 

 Batxillerat i CFGS
 20 alumnes 

 2 hores

Taller sobre 
els trastorns 
de la conducta 
alimentària
Taller adreçat a conèixer i prevenir els 
trastorns de la conducta alimentària 
(anorèxia i bulímia). 

 Batxillerat i CFGS
 20 alumnes 

 2 hores

La salut  
dins l'institut!
Aquest taller farà que pugueu incor-
porar l'activitat física, els bons hàbits 
alimentaris i la salut a la vostra vida a 
l'institut mitjançant jocs, exercicis, etc.

 Batxillerat i CFGS
 20 alumnes 

 2 hores

Tallers Inspira
Taller que facilita la generació d’idees 
dels nois i noies per tal de triar un 
tema per al seu treball de recerca o bé 
enfocar el que ja han triat.

 Batxillerat 
 25 alumnes 

 2 hores

Prototipatge/
FabLab
Accions de suport per a que els nois i no-
ies amb vocació tecnològica puguin dur 
a terme els seus projectes, tant treballs 
de recerca com projectes emprenedors.

 Batxillerat 

Assessorament 
treballs de 
recerca
Sessions individuals en què els 
alumnes de batxillerat podran rebre 
assessorament de professionals del 
TecnoCampus de diferents àmbits per 
tal d'orientar-los en el seu treball de 
recerca.

 Batxillerat 

Salut
i wellness

Inspira el teu  
treball de recerca



Jornades 
informatives  
de graus

Jornada 
dE portEs 
obErtEs

18 d’abril  
dE 2020

8 dE maig  
dE 2020

sEssions 
informativEs 

dE graus

Xerrades informatives
específiques de grau  
dels diversos graus  
del TecnoCampus

Xerrada informativa 
general dels estudis 
universitaris  
del TecnoCampus

Organitzem les jornades per ensenyar als futurs 
estudiants com serà el seu nou campus universitari  
i orientar-los a l’hora de triar grau. 

Vols coordinar una xerrada d’orientació universitària sobre els 
graus del TecnoCampus per al teu grup o centre, i així ajudar els 
estudiants en el procés de decisió del seu futur universitari?

Sessió conduïda per un docent del grau específic o per personal 
del TecnoCampus, acompanyat d’un estudiant del grau.
LLoc Al TecnoCampus o al mateix centre sol·licitant
caLendari Obert
destinatari Batxillerat i cicles formatius de grau superior
durada 1 hora

Les xerrades estan 
adreçades exclusivament 
a grups d’estudiants de 
centres educatius.

Fes la teva petició a https://www.tecnocampus.cat/xerrades-graus
o per correu electrònic a marqueting@tecnocampus.cat

Si la xerrada sol·licitada es realitza 
dins el TecnoCampus, en acabar es 
podrà fer una visita guiada per les 
instal·lacions del centre universitari.

Durant la sessió s’exposarà el que 
es trobaran els estudiants al llarg de la 
carrera i quines podran ser les seves 
sortides professionals.

Sessió conduïda per personal del TecnoCampus, acompanyat 
d’un estudiant de grau perquè hi aporti la seva experiència 
com a universitari.
LLoc Al TecnoCampus o al mateix centre sol·licitant
caLendari Obert
destinatari Batxillerat i cicles formatius de grau superior
durada 1 hora

Quan puc inscriure el grup 

On som

Procés de sol.licitud

taLLers LinnK
Podràs fer la sol·licitud del 24 de setembre al 20 de desembre, 
ambdós inclosos. 
La inscripció només es pot fer on-line a través del formulari 
tecnocampus.cat/tallers-linnk.
 
Jornades, xerrades i aLtres
Els períodes de sol·licitud estaran oberts fins a la realització de 
l’activitat si aquesta està programada. Pel que fa a les xerrades, les 
podreu sol·licitar fins al maig de 2020.

Quan vinguis etiqueta’ns amb  
#tallerlinnk #tecnocampus

Si tens dubtes, escriu-nos a  
linnk@tecnocampus.cat

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01

1	 Informa’t de totes les activitats que t’interessen  
per al teu grup d’estudiants.

2  Fes la sol·licitud on-line.
3  Et confirmarem per correu que has fet bé la sol·licitud, i així 

s’iniciarà el procés de confirmació del taller sol·licitat.

Tota l’oferta de graus  
en una sola jornada

Visites a  
les instal·lacions

El millor assessorament a càrrec 
de coordinadors, estudiants i 
personal d’administració i serveis

Informació sobre  
gestió acadèmica

Coneix-nos!

@viueltecnocampustecnocampus tecnocampus@tecnocampus

Xerrades de grau

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.


