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CAMPUS PROFESSIONAL UVIC-UCC

Aprèn treballant amb Formació Professional Dual
El Campus Professional de la UVic-UCC imparteix formació professional en un entorn
universitari. Una iniciativa única, innovadora i de qualitat.
Impartim formació professional en els àmbits en què la Universitat disposa d’expertesa,
amb el clar objectiu de servir el territori, millorar l’oferta i cobrir necessitats de formació
preparant les persones tècniques especialitzades que el mercat requereix.
L’estudiant aprèn treballant a través de la formació dual. Estudia en un entorn d’educació superior, gaudeix d’instal·lacions universitàries i compta amb docents provinents
tant del món universitari com del món professional que garanteixen la qualitat de la
formació que rep.
Actualment el Campus ofereix un cicle de grau superior en l’àmbit agroalimentari a
Olot, dos cicles vinculats a l’àmbit de la tecnologia i la comunicació a Vic i un cicle de
l’àmbit del màrqueting i la comunicació a Granollers.
• CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius -Vic
• CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma - Vic
• CFGS en Màrqueting i Publicitat - Granollers
• CFGS en Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària - Olot

APRÈN TREBALLANT - FORMACIÓ DUAL
Dualitat, experiència garantida i formació a l’empresa
El sistema d’estudi dual és una alternativa mixta entre l’ocupació i la formació, amb
l’objectiu d’aconseguir una qualificació professional combinant l’activitat laboral en
una empresa amb l’activitat formativa al centre.
L’estudiant s’hi incorpora mitjançant un contracte o una beca de formació a través del
qual podrà percebre una borsa de diners i cofinançar els seus estudis. Alhora, obté una
formació molt més completa atès que aprèn al costat de professionals, desenvolupa
les seves competències en un entorn laboral i afavoreix la seva incorporació posterior
al món professional.

www.uvic.cat/cp

ACCÉS
Tenen accés a un CFGS les persones que compleixin algun d’aquests requisits:
> Tenir el títol de batxillerat, amb preferència de modalitats científiques i
tecnològiques.
> Tenir el títol de tècnic/a de formació professional (CFGM).
> Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir com a
mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o bé 18 en el cas de tenir el títol de tècnic/a
relacionat amb el cicle al qual volen accedir).
> Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
> Tenir el títol de tècnic/a superior o especialista (CFGS).
> Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental.
> Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
> Tenir titulació universitària o una d’equivalent.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Preinscripció 		
Oberta tot l’any		

Matrícula
A partir del 18 de març de 2020

Enviar la documentació de la preinscripció i de la matrícula al centre presencialment
o a través de correu electrònic: campusprofessional@uvic.cat
www.uvic.cat/campus-professional/acces-preinscripcio-matricula-cfgs

PREUS, SISTEMES DE PAGAMENT I DESCOMPTES
Matrícula

Mensualitat

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS (A3D)

500€

330€

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)

500€

310€

MÀRQUETING I PUBLICITAT (MIP)

500€

310€

PROCESSOS I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA (PQIA)

500€

300€

www.uvic.cat/cp

Sistemes de pagament
Cicles A3D, DAM i MIP
El pagament del curs es pot fer de les següents formes:
> Pagament únic domiciliat, comporta un descompte de l’1% sobre l’import total.
> Pagament per quotes mensuals domiciliades, amb opció a finançament a través de
l’entitat financera col·laboradora BBVA.
Cicle PQIA
Amb el sistema d’estudi dual aplicat a Kreas, anualment el 100% de l’alumnat disposa
d’un contracte laboral de formació a l’empresa i aquesta assumeix el cost total de la
formació. L’estudiant només assumeix l’import de la matrícula.

Descomptes
Cicles A3D, DAM, MIP
> Matrícula d’Honor de 2n de Batxillerat o Premi extraordinari de Batxillerat: 50% de
descompte del preu total dels crèdits de què es matriculin a la matrícula del primer
curs i aplicable una sola vegada.
>M
 ateixa unitat familiar al centre: 5% de descompte.
>F
 amília nombrosa especial: 5% de descompte.
>F
 amília monoparental especial: 5% de descompte.
>P
 ersones discapacitades (discapacitat 33%); víctimes d’actes terroristes; víctimes
de violència de gènere: 10% de descompte.
>M
 ajors de 60 anys: 50% de descompte.
>S
 egona titulació a Teknós: 8% de descompte.
>E
 scola d’idiomes: 25% de descompte en la matrícula de l’Escola d’Idiomes per a l’estudiant matriculat a una titulació oficial.
www.uvic.cat/campus-professional/preus-pagaments-descomptes

BEQUES
Com a estudiant del Campus Professional UVic-UCC disposes de finançament especial
amb el BBVA, l’entitat financera col·laboradora de la UVic-UCC. També tens accés a les
beques del Ministeri d’Educació Cultura i Esport. Consulta les beques a la pàgina web
www.uvic.cat/campus-professional/beques-ajuts
www.uvic.cat/cp

ALLOTJAMENT I TRANSPORT A VIC
> Viure en una residència universitària
·· RUVIC: 938 600 095 | www.ruvic.cat | info@ruvic.cat
Mixta. 280 places. Habitacions individuals / compartides amb dret a cuina
Règim de pensió: pernoctació. Preu: de 280 € a 510 €
·· Seminari Vic: 938 861 555 | residencia.seminarivic.cat | estades@seminarivic.cat
Mixta. 27 places. Habitacions individuals amb bany, connexió a Internet i televisió
Pensió completa. Preu: de 470 € a 850 €
·· Sant Miquel dels Sants: 938 862 247 | resimiquelvic@hotmail.com
Mixta. 60 places. Habitacions individuals i compartides.
Pensió completa. Preu: 590 €

> Compartir pis amb altres estudiants
·· Per tal d’oferir i/o demandar pisos/habitacions vacants poseu-vos en contacte amb el
servei UHub. Us facilitarem tota la informació referent a l’oferta de pisos:
UHub, Servei a la Comunitat Universitària
Campus Miramarges ( edifici F - planta baixa - espai F005). Tel. 938 815 511
uhub@uvic.cat
·· També s’ofereix l’opció de lloguer d’habitacions o pisos a la pàgina de Facebook de “Pis
en Pis - Pisos d’estudiants Vic”.

> Transport fins a Vic
·· EN TREN: R3 Rodalies Renfe (estació a 5 minuts de la UVic)
·· EN AUTOBÚS: Barcelonès: Sagalés | Ripollès i Garrotxa: Teisa | Poblacions
properes a l’Eix Transversal: Eixbus
·· Compartir transport amb altres membres de la comunitat universitària a través de
la plataforma online www.fesedit.cat

www.uvic.cat/uhub/habitatge-i-transport

ALLOTJAMENT I TRANSPORT A OLOT
> Borsa Jove d’Habitatge | www.garrotxajove.cat/habitatge/bjh
> Oficina Local d’Habitatge d’Olot | habitatge.olot.cat/
> Transport fins a Olot
EN AUTOBÚS: Teisa (des de Barcelona, Girona, Figueres, Ripoll, Vic…)
Bus Transversal de la Garrotxa

ALLOTJAMENT I TRANSPORT A GRANOLLERS
>P
 ortal jove i habitatge | www.granollers.cat/habitatge
> Transport fins a Granollers
EN TREN: R2 i R2Nord; R3 Rodalies Renfe
EN FERROCARRIL: FFCC R8
EN AUTOBÚS: Sagalés i Sarfa

www.uvic.cat/cp

www.uvic.cat/cp
CampusProfessional
uvic_cp
uvic_cp
mon.uvic.cat/teknos/

Teknós
• C. Bisbe Morgades, 15
08500 Vic
• C. Mare de Déu de Montserrat, 38
08401 Granollers
938 815 531
www.uvic.cat/cp
campusprofessional@uvic.cat

Última actualització: febrer 2020

Kreas
C. Joan Pere Fontanella, 3
17800 Olot
972 260 714
www.kreas.cat
info@kreas.cat

