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I.

SOBRE EL TECNOCAMPUS

1.

Qui som?
El TecnoCampus de Mataró agrupa tres centres universitaris, adscrits a la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), i un parc tecnològic i de l’emprenedoria amb més de 120 empreses allotjades.
El TecnoCampus ofereix estudis universitaris oficials de grau, postgrau i màster en els àmbits de la
tecnologia, l’empresa i la salut.

2.

Les titulacions són oficials?
Tots els graus impartits són titulacions oficials expedides per la UPF, una de les universitats més
prestigioses de l’Estat Espanyol. En alguns àmbits, considerada com una de les més reconegudes a
nivell internacional.
Pel que fa als màsters, el TecnoCampus ofereix màsters oficials i màsters propis.

3.

Es pot cursar algun grau 100% en anglès al TecnoCampus?
Sí, el Grau d’Administració d’Empeses i Gestió de la Innovació es pot cursar en català i castellà o bé
cursar-lo amb docència en anglès al 100%. S’hi accedeix, com en la resta de titulacions, des de la
preinscripció universitària, escollint específicament aquest grau amb docència en anglès.

4.

Es poden visitar les instal·lacions del TecnoCampus? Es fan Jornades de Portes Obertes?
Malauradament, la Jornada de Portes Obertes prevista per al 18 d’abril no es podrà dur a terme.
Al TecnoCampus estem treballant per substituir temporalment les activitats d’orientació previstes
que no es poden fer de manera presencial, com la jornada de portes obertes, que passarà al format
virtual i canviarà de data: es farà el 9 de maig. Abans, el 24 de maig, es durà a terme una sessió
informativa, també online.
Si ens fas arribar les teves dades a través del formulari de contacte que trobaràs a la web,
t’informarem puntualment de com inscriure’t a aquestes sessions.
Mentrestant, recorda que pots fer una visita virtual a les nostres instal·lacions!

5.

Com és la vida universitària al TecnoCampus?
Ser estudiant universitari és molt més que anar a classes. Al TecnoCampus trobaràs tot un seguit
d’activitats que complementen la docència, et permeten fer amistats, explorar nous interessos...
En definitiva, viure la universitat. Et convidem a conèixer les diverses comissions d’estudiants i a
descobrir totes les activitats que podràs fer.
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II.

ACCÉS, MATRÍCULA I EXPEDIENT

6.

Com sol·licitar plaça als graus del TecnoCampus?
Els nostres centres universitaris estan integrats en el sistema general de preinscripció
universitària que coordina l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat. La preinscripció
es formalitza online al portal accesuniversitat.gencat.cat
Has de tenir en compte que per accedir a algun estudi, concretament CAFE i la doble titulació
de CAFE i Fisioteràpia, és necessari superar prèviament les PAP.
Amplia la informació en el següent enllaç.

7.

Vull fer uns estudis que tenen prova d’aptitud personal (PAP):
CAFE i la doble de CAFE i Fisioteràpia. Com m’he de matricular a la prova?
Si vols accedir a uns estudis que tenen prova d’aptitud personal (PAP) primer has de
formalitzar-ne la preinscripció i, a continuació, la matrícula, i fer-ne el pagament amb les
diferents opcions indicades al portal d’accés a la universitat, tot aportant la documentació al
centre on has escollit fer-les.
Enguany, les dates d’aquestes proves, com les de la PAU (Proves d’Accés a la Universitat),
encara no es coneixen.

8.

Què és la nota de tall?
La nota de tall és la qualificació més baixa amb la qual pots aconseguir l’admissió en una
titulació concreta per mitjà del procés d’adjudicació de places (preinscripció universitària).
Dependrà de la relació entre l’oferta de places de la titulació i la demanda de sol·licitants, i no
hi ha una nota mínima preestablerta.
En les titulacions que tenen més demanda que oferta de places, l’últim estudiant admès marca
la nota de tall.

9.

On puc trobar les notes de tall i les places dels graus del TecnoCampus?
Pots consultar les notes de tall d’anys anteriors a l’enllaç Notes de tall.

10. On puc trobar informació sobre el funcionament de l’assignació de plaça
i de la matrícula?
Pots consultar els dubtes sobre com funcionen les assignacions i reassignacions, què fer si se
t’ha passat el dia de la matrícula, etc. en el següent enllaç .

11. Què puc fer si sóc estudiant de fora de Catalunya i/o estranger i vull venir a estudiar?
Consulta en el següent enllaç de Canal Universitats quins requisits són necessaris en funció
de si has cursat els estudis a la Unió Europea, a un país amb règim de reciprocitat, batxillerat
internacional o Europeu o bé fora de la Unió Europea.
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12. Tinc estudis universitaris iniciats a l’Estat espanyol o a l’estranger. Puc demanar l’accés
als estudis TecnoCampus?
Per aquesta via poden accedir als estudis de grau del TecnoCampus els estudiants que hagin
iniciat estudis universitaris oficials a l’Estat espanyol i vulguin canviar d’universitat, o bé
d’estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis
universitaris a l’estranger, no hagin obtingut la credencial d’homologació del títol o el certificat
d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.
Els estudiants interessats en algun dels estudis que es publiquen a la convocatòria anual poden
fer les seves sol·licituds seguint el procediment i calendari establert a la mateixa convocatòria.
Si et convaliden 30 o més crèdits ECTS, podràs formalitzar la matrícula directament al
TecnoCampus, en cas que et puguin adjudicar plaça en funció de l’oferta i la demanda.
Si et convaliden menys de 30 crèdits ECTS (d’1 a 29), has de formalitzar la sol·licitud de
preinscripció universitària. Únicament podràs demanar el centre que t’hagi concedit la
convalidació, i se t’adjudicarà una nota d’accés de 5 punts.

13. És possible iniciar uns estudis de grau al TecnoCampus i fer el canvi a un altre grau del
TecnoCampus el curs següent?
Sí, podràs tornar a sol·licitar plaça al nou estudi a través de accesuniversitat.gencat.cat, o bé
per estudis iniciats si compleixes els requisits i sempre que s’ofereixin places.

14. Al TecnoCampus es poden cursar dobles titulacions o simultaneïtat d’estudis?
El TecnoCampus ofereix dobles titulacions i simultaneïtats d’estudis que permeten a l’estudiant
obtenir dues titulacions en 5 o 6 anys, un període de temps considerablement inferior que fer
dos graus per separat. Informa-te’n a la pàgina de graus i dobles graus.

15. He de  matricular-me de tots els crèdits de primer?
La primera matrícula ha d’incloure obligatòriament totes les assignatures de primer curs.
Excepcionalment, els estudiants que obtinguin l’aprovació per cursar els estudis en règim de
temps parcial hauran de matricular obligatòriament el 50% dels crèdits de primer curs i, l’any
següent, l’altre 50%, i sempre com a màxim 35 crèdits cada any acadèmic.
En cas que compleixis amb la normativa per acollir-te al règim de temps parcial, pots demanar
no matricular-te d’un curs complet. L’autorització no és automàtica i cal aportar documentació
justificativa.
Consulta el procediment i els terminis per sol·licitar-ho en el següent enllaç.

16. Puc escollir horari de matí o tarda en cas que hi hagi més d’un grup en el meus estudis?
Les assignacions de grups les adjudicarà el centre en el moment de la matrícula. En el cas dels
estudis que tenen horaris de matí i tarda (Mitjans Audiovisuals) podran triar horari de matí
o tarda per ordre d’assignació i nota d’accés fins a completar els grups. El centre es reserva la
possibilitat de fer canvis de grups per reajustament d’aquests, sempre dins la franja horària
assignada a la matrícula.
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L’automatrícula dels estudiants de GMA de 2n, 3r i 4t curs no garanteix matricular en el mateix
grup (matí/tarda) que el curs anterior. L’automatrícula s’organitza per citació, que indica a
partir de quin dia/hora l’estudiant pot matricular dins els període establert. Les citacions
s’atorguen als estudiants en funció de la nota mitjana del seu expedient. Així doncs, els primers
estudiants que accedeixen a l’aplicació per fer l’automatrícula són els estudiants amb millor
expedient acadèmic, i tenen més oportunitats d’escollir grup de teoria (matí o tarda) i els
grups de pràctiques.

III.

CONVALIDACIONS / RECONEIXEMENTS

17. Hi ha convalidació de crèdits de CFGS a les titulacions universitàries de grau
del TecnoCampus?
Sí, per sol·licitar la convalidació de crèdits, primer has de consultar les correspondències
vigents entre CFGS i estudis oficials. Podràs consultar la informació en el següent enllaç,
seleccionar un estudi i s’obrirà una pàgina amb informació específica d’aquest estudi. Si vas
al final d’aquella pàgina hi trobaràs l’apartat “Convalidacions de cicles formatius de graus
superiors”. Aquí podràs consultar les convalidacions dels CFGS que tenen reconeixement i, si
selecciones un CFGS concret, podràs comprovar quines assignatures es convaliden en l’estudi
oficial del grau corresponent. També podràs comprovar si el CFGS correspon a la LOE. Si no ho
especifica, correspon a la LOGSE.

18. Quin és l’import dels crèdits convalidats per CFGS, reconeguts en estudis
universitaris anteriors o crèdits RAC?
En el següent enllaç trobaràs l’import per crèdit convalidat/reconegut en funció del grau
(veure import Reduït)
Exceptuant els crèdits reconeguts per altres estudis oficials cursats al TecnoCampus, que seran
a cost zero.

19. Tinc crèdits superats en altres ensenyaments universitaris oficials, dels centres
del TecnoCampus o d’una altra universitat nacional o de fora del país. Puc obtenir
reconeixement de crèdits?
Pots sol·licitar un estudi de reconeixements/convalidacions. Consulta el procediment en el
següent enllaç.

20. Es pot reconèixer l’experiència professional?
Si ets estudiant de les titulacions de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa o de
l’Escola Superior Politècnica, ambdues del TecnoCampus, i tens experiència professional en la
mateixa àrea dels estudis que estàs cursant, pots demanar el reconeixement de l’experiència
professional de l’assignatura de “Pràctiques externes”.
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IV.

PREUS I FORMES DE PAGAMENT

21. Quin preu té la matrícula?
Els preus de les matrícules al TecnoCampus se situen en una franja mitjana entre els preus
de centres públics i privats. L’import de la matrícula d’un primer curs acadèmic dels nostres
graus és d’entre 5.350€ i 6.150€ aproximadament (60 crèdits), exceptuant algunes dobles
titulacions en què es matriculen més crèdits. En la resta de cursos, el preu depèn del nombre
de crèdits matriculats (el preu per crèdit oscil·la entre 87 € i 104 € aproximadament, per a
primers matrícules, i en funció del grau d’experimentació del grau).
En el següents enllaços, pots consultar els imports aproximats de la matrícula de cadascun dels
estudis: taula de preus i preus dels crèdits.

22. Com ho puc pagar?
L´abonament de la matrícula es pot fer en un pagament únic o amb préstec en entitat
financera.
En el moment de la matrícula, l’estudiant podrà escollir l’opció de pagament. El TecnoCampus té diversos acords de
finançament amb entitats bancàries a interès zero per poder fer el pagament en 12 mesos.

Amplia la informació en el següent enllaç.

23. Si tinc títol de família nombrosa, tinc deduccions en el preu de la matrícula?
Sí. En el moment de matricular-te hauràs de presentar l’original i una fotocòpia del títol de família nombrosa
general o especial.

Has de tenir en compte que el títol de família nombrosa ha d’estar vigent en la data de
l’inici del curs acadèmic, tal i com fixa el decret anual de preus dels serveis acadèmics a les
universitats, on es recull que “les condicions que donen dret a les exempcions en els preus
s’han de complir en la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica.“
Consulta els requisits que has de tenir en compte i l’import a deduir de la matrícula en el
següent enllaç.

24. Quines altres deduccions puc tenir en el preu de la matrícula?
Consulta en el següent enllaç les situacions personals en les quals pots gaudir de bonificacions sobre els preus
(famílies nombroses, matrícula d’honor en el batxillerat, discapacitat i altres).

25. Quines modalitats de pagament ofereix TecnoCampus?
Consulta les diferents opcions de pagament en el següent enllaç.
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V.

BEQUES

26. Quines beques i ajuts puc sol·licitar?
Consulta en el següent enllaç quines beques pots sol·licitar, tant les beques de l’administració
pública (beca general del Ministeri, beca ACA...) com les pròpies del TecnoCampus.
Consulta les dates de les convocatòries perquè no se’t passi el termini!
Si ets estudiant de nou accés, pot ser que alguna convocatòria s’obri al llarg dels mesos d’abrilmaig del curs anterior abans de l’inici dels estudis al TecnoCampus, per tal de poder tenir la
resolució abans de la finalització del període de preinscripció.

VI.

PRÀCTIQUES

27. Com connectem l’estudiant amb l’empresa?
El TecnoCampus representa un cas singular en el model universitari català: els tres centres
universitaris de tecnologia, empresa i salut comparteixen ubicació amb les més de 120
empreses del parc, fet que potencia la relació dels estudiants de grau, postgrau i màster amb el
món professional.
El model únic del TecnoCampus, que integra en un mateix espai un campus universitari i
un parc empresarial, afavoreix les relacions entre aquests dos àmbits. Així, durant el curs
2018-2019 es van oferir I.880 pràctiques i ofertes adreçades als estudiants del campus, tant
d’empreses del parc com de pimes i multinacionals amb les quals s’han signat acords perquè
els estudiants puguin fer-hi pràctiques. Cada any, s’organitzen iniciatives com el Fòrum del
Talent, on empreses de cada sector s’acosten als estudiants per oferir-los estades en pràctiques
o contractes laborals.
A més, en molts dels nostres graus les pràctiques externes són obligatòries. Pots consultar a
cada grau, si formen part del seu pla d’estudis, però també les pots fer extracurriculars.

28. Podré fer estades internacionals si em matriculo al TecnoCampus?
Pel que fa a la internacionalització, el TecnoCampus té firmats convenis d’intercanvi amb 119
universitats de 33 països i és impulsor de la xarxa internacional d’universitats emprenedores. A
banda de les beques oficials, la col·laboració amb el Banc Sabadell Consumer permet atorgar cada
any vint beques per fer part dels estudis en universitats de tot el món, les beques On the Move.

29. Si tinc una idea de negoci, al TecnoCampus m’ajudareu a desenvolupar-la?
L’emprenedoria és un eix de treball transversal en tots els estudis. L’anomenat “hub
d’emprenedoria” ofereix formació, programes d’alt rendiment i activitats com el Weekend
Challenge o la Som Hackathon. A més, el compta amb una preincubadora per donar suport
a estudiants amb un projecte empresarial. Finalment, els premis Creatic reconeixen, any rere
any, alguna d’aquestes iniciatives sorgida dels estudiants a través dels treballs de final de grau.
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VII.

SERVEIS

30. Visc fora de Mataró i necessito allotjament, quines opcions tinc?
Si ja estudies o vols estudiar al TecnoCampus, vius fora de Mataró i necessites allotjament,
consulta en el següent enllaç les diverses propostes.

31. Com arribar al TecnoCampus en transport públic?
Rodalies – Renfe
Des de Barcelona Freqüència 7 minuts
Autobusos urbans
Estació – TecnoCampus (Línia 4)
Estació – TecnoCampus (Línia 8)
Empresa Casas-Moventis C10
Parades als pobles des de Barcelona fins a Mataró
Empresa Casas E11.1
Directe des de Barcelona (Pl. Tetuán – Rda. Universitat, 21)
Freqüència: 10 minuts en hora punta.
Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell – Granollers – Mataró

