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TecnoCampus Sènior és una iniciativa que té com a objectiu promoure 
l’aprenentatge durant tota la vida, ja que permet als majors de 55 anys 
incorporar-se a la Universitat i disposar d’un espai per a la formació,  
la participació  i la convivència intergeneracional. 

Amb la participació de la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida, 
aquest programa està vinculat a  la promoció de la salut i l’envelliment 
saludable i actiu. Es tracta d’un projecte de responsabilitat social que vol 
establir  un compromís amb la societat de la qual forma part la Universitat, 
amb la voluntat  d’afavorir la capacitació i l’interès per aprendre al llarg de 
totes les etapes de la vida. 

El programa consta de més de 50 assignatures organitzades 
trimestralment, en les quals els participants compartiran aula amb 
estudiants de grau i  podran  participar en les diferents activitats que 
organitza la Universitat durant tot el curs acadèmic.

Objectius del programa

I
Obrir la Universitat a les 

persones granss perquè es 
pugui crear un espai d’apre-

nentatge i convivència 
compartida amb estudiants, 
professorat i personal d’ad-

ministració i serveis.

2
Propiciar l’accés de les 

persones grans a l’apre-
nentatge actiu en aquesta  

etapa de la vida.

3
Oferir un marc idoni de 
convivència, per a sensi-
bilitzar i propiciar unes 
relacions intergeneraci-
onals que dinamitzin la 

participació social.

4
Facilitar un espai de debat 

cultural, social i científic que 
possibiliti que les persones 
grans puguin desenvolupar 
permanentment les seves 

capacitats personals, intel-
lectuals i socials.

A qui s’adreça TecnoCampus Sènior

➜ Persones  majors de 55 anys. 
➜ No es necessiten coneixement previs, únicament mostrar interès i ganes d’aprendre.
➜ Al finalitzar el curs, obtindràs un diploma de curs d’especialització atorgat pel 

TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).



Quines assignatures puc cursar i com estan organitzades? 

Serveis als quals podràs accedir com 
a estudiant del TecnoCampus Sènior

Àrees de coneixement

EmprESA

AUDIOVISUAL

TECnOLOgIA

SALUT

➜ Disposes de més de 50 assignatures a escollir dins  
les quatre àrees de coneixement en les quals el 
TecnoCampus és expert: tecnologia, audiovisual, 
empresa i salut.

➜ L’horari d’impartició pot ser de matí o tarda. Pots 
consultar els horaris a la web de TecnocCampus Sènior.

➜ Les classes poden ser  presencials i/o semi presencials.

➜ Les assignatures estan organitzades per trimestres i 
tenen una durada d’entre 3 ECTS i 10 ECTS. El primer 
trimestre es du a terme entre setembre i desembre, el 
segon entre gener i març i el tercer entre abril i juny.

➜ Les hores de formació es mesuren per crèdits (ECTS):  
1 ECTS equival a 10 hores de contacte amb el docent  
i a 25 hores de dedicació de l’estudiant.

➜ Podràs accedir a la biblioteca-CRAI del TecnoCampus.  
➜ Podràs participar en les activitats universitàries (jornades, conferències, seminaris, tallers, etc.) 

adreçades als estudiants del TecnoCampus que es programin al llarg del curs acadèmic. 



El TecnoCampus és un campus universitari i un parc tecnològic impulsat per 
l’Ajuntament de Mataró, ciutat metropolitana situada a 30 quilòmetres de Barcelona.
La integració d’aquests dos elements és el principal fet diferencial del 
TecnoCampus, que aposta per l’emprenedoria, la innovació i la formació de qualitat 
vinculada al teixit productiu del territori. La seva missió és ser un element de 
generació de riquesa i creixement econòmic.
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