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3.535

Centres  
universitaris

Titulacions 
de grau

• Enginyeria i Tecnologia
• Empresa
• Salut

Màsters 
oficials

Màsters i  
postgraus propis

Estudiants  
matriculats Curs 
2018-19

Estudis orientats al 
mercat,  amb alts índex 
d’inserció laboral

ADN emprenedor: 
suport als estudiants 
amb idees de negoci

El TecnoCampus 
integra la universitat 
i l’empresa en un 
espai únic dedicat 
a la innovació i 
l’emprenedoria.

Parc empresarial Estudis universitaris

118

Empreses a la 
incubadora

Programes d’acceleració 
sectorials 

S’han posat en marxa 
nous programes sectorials 
d’acceleració empresarial: de 
salut (Kenko), amb 5 start-
ups, i tèxtils (Reimagine 
Textile), amb 16 iniciatives 
emprenedores. 

International 
Business Network

Punt de trobada on 
s’aborden coneixements i 
experiències al voltant de la 
internacionalització. S’han 
celebrat tres trobades sobre 
el mercat francès, alemany i 
colombià, amb la participació 
de més de 40 empreses. 

21

Empreses 
allotjades

Hub EmprENEDorA

programa 
de preincubació

Serveis de suport a 
emprenedors

Incubadora d’empreses  
innovadores

parc empresarial
· 18.000m
· 118 empreses allotjades

Serveis d’acceleració empresarial
· Finançament
· Creixement
· Internacionalització

Escola Superior 
Politècnica 

Escola Superior  
de Ciències Socials  
i de l’Empresa

Escola Superior  
de Ciències de la Salut

7 21 34Grups de 
recerca  
reconeguts 

Publicacions 
presentades en 
congressos de 
recerca

Publicacions 
en revistes 
indexades



raons de futur,
raons de Col·laboraCIó

Captació  
de Talent

Connexió amb  
un ecosistema 
emprenedor  
i innovador

Incentius Fiscals 
derivats de la seva 
col·laboració

Tracte preferencial  
en actes corporatius  
i acadèmics

Reconeixement i  
visualització en  
Responsabilitat Social  
Corporativa (RSC)
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4
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La seva participació en el programa 
permetrà millorar l’ocupabilitat dels 
estudiants així com incrementar la 
competitivitat de la seva companyia. Ecosistema format per més de 30.000 

persones ( estudiants, treballadors, 
empreses i visitants) que té per objectiu 
poder situar-se com institució de 
referència gràcies al talent i la creativitat. 

Vincle amb les nostres activitats 
i espais tant acadèmics com 
empresarials.

Els permetrà vincular la seva 
companyia a valors actuals 
d’empreses responsables i 
innovadores.



De l’empresa a la universitat

De la universitat a l’empresa

Accés  
al Talent
El Servei Universitat 
- Empresa els ofereix 
connectar amb el talent 
universitari.

Intervenció 
a l’aula
Tindrà l’oportunitat 
de traslladar a l’aula 
la història, trajectòria, 
reptes de futur o 
contingut relacionat amb 
la seva activitat.

participació en els 
Consells de Graus
Totes les titulacions 
de grau compten 
amb consells de grau. 
Aquests estan formats 
per empreses rellevants 
del sector que treballen 
en la constant adaptació 
del pla d’estudis a les 
necessitats del mercat.

Estudis i  
Transferència de 
coneixement
Desenvolupament de 
projectes d’innovació i 
recerca.

Formació  
continuada
TecnoCampus ofereix 
programes formatius 
i de desenvolupament 
directius dins de l’àmbits 
de la salut, tecnologia i 
empresa.

Casos
d’empresa
Prodrà col·laborar 
en la proposta de 
projectes o llançament 
de reptes empresarials  
per desenvolupar 
dins del marc d’una 
assignatura de grau.

Creixement i 
acceleració  
empresarial
Suport en el creixement 
i acceleració empresarial 
amb oferta d’espais 
en una localització 
excepcional, serveis 
d’acompanyament 
a la inversió i a la 
internacionalització.

Espais
TecnoCampus ofereix 
espais de lloguer on 
organitzar qualsevol 
tipus d’esdeveniments 
(reunions, congressos, 
jornades de treball, 
formació pròpia de 
l’empresa...).

ConneCta’t a la unIversItat
ConneCta’t  
al  teCnoCampus



Jornades sectorials que 
promouen el contacte entre 
estudiants i empreses que volen 
incorporar talent.

Seminaris amb experts dirigits 
a les empreses col·laboradores 
sobre eines i tendències en la 
captació de talent.

Publicació d’ofertes laborals 
per a estudiants i graduats del 
TecnoCampus.

Publicació ofertes de 
pràctiques per a estudiants  
de TecnoCampus.

ConneCta’t al talent,
ConneCta’t  
al  teCnoCampus

Fòrum del Talent

Talent Corner

Ofertes Laborals

Ofertes de Pràctiques



Incentius Fiscals  
del mecenatge

Despesa 100% fiscalment deduïble base 
imposable de la despesa de l’IS o IrpF.  
No s’estableixen límits quantitatius.

Convenis de col·laboració 

Donacions*

Donacions 
Generals

Els primers  
150 € anuals

Donacions 
Plurianuals

Import restant 
>150€ anuals

Persones jurídiques Persones físiques

Podreu deduir-vos de la 
quota íntegra de l’Impost de 
Societat el 35% del valor de 
les donacions a la Universitat.

Podràs desgravar-te el 
75% dels donatius fets a la 
Universitat fins a un màxim 
de 150€.

Si és el tercer any que 
col·laboreu, amb una 
quantitat igual o superior, 
podreu deduir-vos de 
l’Impost de Societats el 40% 
de la vostra aportació.

Podràs desgravar-te també 
el 30% de l’import del teu 
donatiu que excedeixi els 
primers 150€.

El TecnoCampus obre les 
portes al patrocini i mecenatge 
empresarial amb...

Patrocini i mecenatge 

*per més informació www.tecnocampus.cat

Captació talent

beques

premis

Espais

Càtedres

·  SomHackathon 
·  Weekend Challenge

·  De Mobilitat Internacional
·  De de Fons social
·  Beques Innova
·  Beques Avança

·  Creatic 
·  Install Party 

·  Aules d’innovació
·  Laboratoris



Per a més informació:
universitatempresa@tecnocampus.cat
93 169 65 01 
Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)

UN NOU MODEL DE RELACIÓ  
QUE CERCA CREAR VALOR

www.tecnocampus.cat

tecnocampus @TecnoCampus @viueltecnocampus youtube.com/tecnocampus tecnocampus
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