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Un centre especialitzat en logís  ca 
com a impulsor de compe   vitat pel territori

En els darrers anys, la logís  ca, entesa com un dels pro-
cessos de la cadena de subministrament global des del 
proveïdor al client fi nal, s’ha conver  t en l‘àrea clau on 
les empreses, industrials o de serveis, tenen més marge 
per a la millora, ja sigui reduint els seus costos, ja sigui 
incrementant el servei als seus clients. En un context de 
crisi en un mercat global, el futur no es centrarà en la 
competència entre companyies, sinó en la competència 
entre cadenes de subministrament. Nous paradigmes 
com l’agilitat davant els canvis del mercat, la rapidesa 
d’innovació, la creació de valor per al client, el valor di-
ferencial del producte i del servei, i l’increment de les 
vendes a distància només poden ser afrontats per les 
empreses amb una visió integral dels seus negocis, vi-
sió que només pot oferir la ges  ó global de la cadena 
d’operacions entesa en el seu conjunt. 

Aquestes exigències han impulsat nous reptes que han 
es  mulat el desenvolupament d’una logís  ca avançada 
en noves tecnologies, sistemes de ges  ó d’informació, 
metodologies de previsió de la demanda i eines que fa-
ciliten la ges  ó d’estocs, tècniques que han de permetre 
dotar a les empreses d’una capacitat ràpida de resposta 
en els lliuraments, reduir costos d’emmagatzematge i 
transport i, en defi ni  va, complir alts nivells de servei 
de manera molt efi cient en costos.

Els projectes d’innovació s’estan enfocant cap el dis-
seny, la modelització, la simulació i la monitorització de 
la cadena de subministrament, el que inclou nous siste-
mes d’iden  fi cació i adquisició de dades, solucions a la 
traçabilitat, sistemes de manutenció automà  ca, el des-
envolupament de metodologies de planifi cació de la de-
manda així com l’aplicació de models d’efi ciència en la 
cadena de subministrament que facili  n l’op  mització 
i la logís  ca inversa dels productes. També serà impor-
tant la innovació en els processos organitza  us, afavo-
rint el desenvolupament de tècniques de col·laboració 
en la cadena logís  ca.

Amb l’objec  u d’ajudar a les empreses a millorar la seva 
compe   vitat es va posar en marxa la inicia  va LOGIN-
CAT, el Centre de Desenvolupament i d’Innovació Logís-
 ca de Catalunya, creat per l’Ajuntament de Poliyà, amb 

la col·laboració de l’Associació de Municipis de la Riera 

de Caldes, està ubicat al Centre de Serveis a l’empresa 
i l’emprenedoria Can Gavarra. LOGINCAT té la missió 
d’impulsar el desenvolupament i la innovació a l’àmbit 
de la cadena de subministrament, tant a les especiali-
tats d’operacions, de logís  ca i de producció, mitjançant 
l’oferta de serveis de formació, consultoria i recerca. El 
centre tecnològic respon a una necessitat de cobrir un 
espai intermedi entre l’administració i el mercat seguint 
un model on es puguin desenvolupar projectes de re-
cerca, solucions a mida de les necessitats de les em-
preses i programes de formació enfocats a l’àmbit de la 
logís  ca. Les línies d’actuació es realimenten en aquests 
tres pilars oferint el següent catàleg de serveis:

Suport a l’emprenedoria: Impuls a la creació de noves 
empreses vinculades al sector. Posta en marxa d’un vi-
ver d’empreses al Centre a les empreses i l’emprenedo-
ria de Can Gavarra (Polinyà).

Cooperació empresarial: Espais per afavorir la co-crea-
ció, la cooperació i l’Intercanvi de coneixement. Punt de 
trobada i networking: intercanvi d’experiències, presen-
tació de casos d’èxit, jornades, conferències, etc.

Diagnosi i projectes a mida: Desenvolupament de pro-
jectes de diagnosi i millora dels processos de la cadena 
d’operacions de les empreses industrials i de serveis.

Recerca: Generació de coneixement a mida de les ne-
cessitats de les empreses del territori amb la par  cipa-
ció de centres de recerca i experts.
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Formació: Disseny d’una oferta de cursos dins de pro-
grames de formació de màster i postgrau, de formació 
con  nuada i a mida i de formació ocupacional adreçat a 
persones en situació d’atur. També es ges  onen les pràc-
 ques a empreses i la borsa de treball especialitzada.

En defi ni  va, un model de centre tecnològic que fun-
ciona des de fa dècades a diferents indrets amb expe-

riències en diferents especialitats, un model que per-
met concebre una estratègia territorial que augmen   
la compe   vitat de les empreses tenint en compte la 
importància de la direcció d’operacions com a factor de 
compe   vitat per a sor  r de la crisi.

La inicia  va LOGINCAT té el suport de l’Associació de 
Municipis de la Riera de Caldes (AMERC): 
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Les noves exigències del mercat i els avenços tecnolò-
gics i organitza  us demanen professionals compe   us, 
capaços de donar solucions i de prendre decisions. En 
aquest entorn canviant, la inversió en formació és un 
factor imprescindible per assegurar la competència pro-
fessional i l’empleabilitat a nivell personal, i per assegu-
rar la compe   vitat a nivell empresarial.

Una de les primeres accions impulsades per LOGINCAT 
ha estat la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de 
Polinyà i la Universitat de Barcelona per tal d’impar  r el 
Màster en Direcció d’Operacions: Logís  ca i Producció 
a les instal·lacions de Can Gavarra a Polinyà, apropant 
el coneixement a les empreses del territori i facilitant la 
mobilitat i proximitat dels par  cipants. El màster es pre-
sencial i té títol propi de la Universitat de Barcelona.

Propòsit

La Direcció d’Operacions pot defi nir- se com l’adminis-
tració dels recursos necessaris per a produir béns i ser-
veis que ofereix una organització. La ges  ó integrada de 
les operacions a l’empresa industrial és, cada cop més, 
un factor determinant en la millora de la compe   vitat, 
ja que permet una op  mització adequada dels recursos 
i un augment de l’efi ciència en la resposta a les neces-
sitats del client. Aconseguir aquests objec  us requereix 
d’una anàlisi exhaus  va de la cadena d’operacions per 
tal de defi nir l’estratègia per implantar la solució més 
adequada a les caracterís  ques de cada empresa. La 
Direcció d’Operacions ajuda a portar el factor clau de 
diferenciació del nivell de servei que l’empresa dóna als 
seus clients. 

El caràcter global de la competència ha generat el can-
vi radical en al Direcció d’Operacions i en al percepció 
de la importància d’aquesta àrea. Aquesta globalitat 
és cada cop més intensa i la direcció d’operacions ha 
esdevingut un factor compe   u fonamental, des d’una 
vessant estratègica i integradora, incorporant les noves 
tecnologies en processos i mètodes de ges  ó.

La Universitat de Barcelona ha dissenyat aquest màster 
en direcció d’operacions amb el propòsit de sa  sfer la 

Un màster per a les empreses i professionals del territori

necessitat de formar als professionals en aquesta disci-
plina degut a l’increment d’interès per part del mercat.

Benefi cis

A l’acabament del curs el par  cipant serà capaç de:

• Entendre la cadena d’operacions de forma global i amb
 l’objec  u de servir al client de la manera més efi caç i
 efi cient.
 
• U  litzar els nous mètodes de ges  ó de la tecnologia
 des d’una concepció integrada.

• Avaluar els diferents sistemes de planifi cació, progra-
 mació i control de materials i de capacitat.

• Ser capaç de dirigir i coordinar decisions de la cadena
 d’operacions d’una organització. 

• Analitzar diferents entorns sectorials des del punt de
 vista de la ges  ó dels recursos de transformació, logís-
  cs i de persones.

A qui va adreçat

A professionals que par  cipin en el procés de ges  ó de 
la cadena d’operacions de l’empresa industrial: planifi -
cació, logís  ca, compres, producció, i+D, qualitat, etc. 

També està concebut per a persones que, malgrat no 
tenir experiència , per la seva preparació prèvia puguin 
seguir el programa: llicenciats o diplomats, enginyers 
tècnics o superiors.

Està adreçat a professional de diferents sectors d’ac  -
vitat, tant de caire industrial (automòbil, alimentació, 
químic, farmacèu  c, metall, tèx  l, arts gràfi ques, elec-
trònic, etc.), com del sector serveis o de l’administració.

Els par  cipants que superin el curs amb aprofi tament 
ob  ndran el Diploma Màster en Direcció d’Operacions: 
Logís  ca i Producció per la Universitat de Barcelona.
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Estructura i avaluació del curs

El màster està format pels següents blocs:
• Cadena de subministrament
• Planifi cació de la producció 
• Logís  ca integral 
• Ges  ó de la qualitat, medi ambient i riscos laborals
• Ges  ó de les persones
• Ges  ó de la tecnologia
• Ges  ó de la innovació
• Finances per a no fi nancers
• Habilitats personals
• Projecte fi nal de màster

Els professors són professionals amb experiència a l’àm-
bit universitari i/o professionals en ac  u en empreses 
de diferents sectors industrials i de serveis. Està previst 
realitzar diverses visites a empreses, en concret del sec-
tor de l’automoció, del sector de gran consum i del sec-
tor editorial. 

El projecte fi nal de màster serà la part fonamental de 
l’avaluació del màster i consis  rà en un projecte real 
d’una empresa que els par  cipants hauran de desen-
volupar al llarg del curs amb el suport d’un tutor i que 
hauran de defensar davant d’un tribunal.
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Padrí de la primera promoció del màster 
Diego Hernández Menéndez

Màster en Direcció d’Àrees Funcionals per 
ESADE. Profesor de Logís  ca Integral i Opera-
cions (ICT/ESADE).

Desenvolupant diversos càrrecs direc  us 
a nivell internacional, actualment és director 
de planta i d’operacions de les factories de 
SMP de Polinyà i de Castellbisbal. SMP està 
especialitzada en la transformació de plàs  cs 
per a la indústria de l’automòbil amb fàbri-
ques a Europa, Xina, Mèxic i Brasil, amb més 
de 10.000 treballadors a tot el món. SMP és 
membre de Samvardhana Motherson Group, 
que compta amb més de 70.000 empleats i és 
un dels cinquanta majors proveïdors d’auto-
moció amb una diversifi cada cartera de pro-
ductes i serveis que va des de la fabricació de 
cables a retrovisors, sistemes d’aire condicio-
nat o il·luminació.

La planta de Polinyà, que proveeix a mar-
ques com Audi o Seat, ha inver  t 27 milions 
d’euros en l’ampliació de la seva planta, po-
sada en marxa al llarg del 2015. Amb aquesta 
inversió, la companyia ha posat en marxa una 
nova línia de pintura per para-xocs d’automò-
bils i un magatzem automa  tzat, el que asse-
gura el manteniment dels prop de 400 llocs de 
treball de la fàbrica. A més de la de Polinyà, 
l’empresa té a l’Estat espanyol plantes a Cas-
tellbisbal (Barcelona), Martorell (Barcelona), 
Terol i Palència. 

Director del màster
Jordi Ojeda Rodríguez

Doctor enginyer industrial i Màster en Produc-
ció automa  tzada i Robò  ca per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
 Actualment és professor del Departament 
d’Economia i Organització d’Empreses de la 
Universitat de Barcelona, en l’àmbit de l’orga-
nització industrial, especialitzat en la direcció 
d’operacions, la logís  ca, la ges  ó de la pro-
ducció, els mètodes quan  ta  us de ges  ó i la 
ges  ó de projectes. Imparteix les classes a la 
Facultat d’Economia i Empresa i a la Facultat de 
Relacions Laborals. Ha estat director i coordi-
nador de diferents cursos de màster i postgrau.
 És soci fundador i CEO de Ra  onal Time SL, 
empresa especialitzada en projectes a mida 
d’organització fl exible del temps de treball i 
en la ges  ó de projectes d’innovació. 

Des de gener de 2014 és responsable de 
formació de LOGINCAT.
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Con  ngut

Cadena de subministrament

1. Produc  vitat i rendiment 
     1.1. Càlcul de la produc  vitat 
     1.2. Càlcul del rendiment 
     1.3. Indicadors i compara  va de la produc  vitat 
     1.4. Empreses industrials i de serveis 
2. Matriu de processos: cadena d’operacions 
     2.1. Sistemes produc  us
     2.2. Direcció d’operacions (Lean Manufacturing) 
     2.3. Tipus d’unitats i d’estocs 
     2.4. Factors claus:  pus de costos i temps 
  de subministrament
3. Distribució en planta 
     3.1. Objec  us de la distribució en planta 
     3.2. Tipus de distribució 
     3.3. Càlcul de super  cies 
     3.4. Op  mització de la distribució 
4. Millora de Processos
     4.1. Tècniques MTM
     4.2. Sistema SMED
     4.3. Estudis de mètodes i temps
     4.4. Tècniques d’op  mització de la cadena   
  d’operacions
5. Visites a empreses
     5.1. Auxiliar de l’automòbil
     5.2. Gran consum
     5.3. Sector editorial
     5.4. Sector farmacèu  c

Planifi cació de la producció

1. Sistemes de planifi cació 
     1.1. Confi guració per lots i con  nua 
     1.2. Sistema MRP I i MRP II 
     1.3. Producció Just a temps (JIT) 
     1.4. Teoria de les limitacions 
2. Mètodes de treball 
     2.1. Fases de l’estudi de mètodes 
     2.2. Registre, examen i ideació 
     2.3. Tècniques de diagramació 
     2.4. Defi nició, implantació i manteniment en ús

3. Organització del temps de treball  
     3.1. La piràmide del temps
     3.2. Disseny de torns rota  us
     3.3. Horaris amb demanda variable
     3.4. Solucions de fl exibilitat de la capacitat 
  del personal
 

Logís  ca integral

1. Noves Tendències de la Logís  ca Empresarial
2. Logís  ca integral a la cadena d’operacions
3. Distribució Física i Emmagatzematges
4. Ges  ó de Magatzems
     4.1. Disseny de Magatzems
     4.2. Procés de Picking
     4.3. Automa  tzació de magatzems
     4.4. Logís  ca Inversa
5. Valoració i ges  ó d’estocs
 5.1. Control de estocs
 5.2. Aprovisionament múl  ple i classifi cació ABC
 5.3. Infl uència del cost integral d’aprovisionament
 5.4. Revisió periòdica versus revisió con  nua 

Ges  ó de la qualitat, medi ambient i riscos laborals

1. Concepte i dimensions de la Direcció Estratègica  
 orientada a la Qualitat
2. La qualitat com a estratègia empresarial: 
 produc  vitat i efi ciència
3. Evolució i dimensions del concepte de qualitat
4. Els atributs de la qualitat en el sector industrial
5. Els atributs de la qualitat en el sector serveis
6. Els costos de la qualitat: càlcul i avaluació
7. Avaluació i selecció de proveïdors. La fi gura del SQE:  
 supplier quality engineer
8. La sa  sfacció dels clients: com es confi gura i com es  
 mesura
9. La millora con  nua, eines i aplicació: diagrama 
 de Pareto, espina Isikawa i cercles de Qualitat
10. Model de ges  ó d’excel·lència de la Qualitat   
   E.F.Q.M vs ISO 9001:2008
11. Integració de sistemes
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Direcció de persones

1. Comunicació
     1.1. Com funciona la comunicació humana 
     1.2. Elements clau en la comunicació: comunicació  
  verbal, paraverbal i no verbal
     1.3. Comunicació asser  va
2. Direcció de persones
     2.1. Les claus en la direcció de persones
     2.2. Competències i perfi ls de competències
     2.3. Mo  vació
3. Selecció per a caps
     3.1. Claus en una selecció de personal,
   i amb equitat de gènere. Benefi cis.
     3.2. Proves i entrevistes
4. Perfi ls de competències
     4.1. La ges  ó individual del talent 
     4.2. Defi nició de les competències clau
     4.3. Ges  ó de perfi ls: formació, selecció, promoció,  
  retribució
5. Equips 
     5.1. Funcionament de les persones en grup. 
  Grup i equip. 
     5.2. La ges  ó del talent en equips. Crea  vitat
6. Claus de la compensació
     6.1. Elements essencials per a una compensació  
  mo  vadora 
     6.2. Compensació i retribució
7. Ges  ó emocional
     7.1. El cervell i les emocions
     7.2. Intel·ligència emocional
     7.3. Ges  ó de l’estrès
8. Negociació
     8.1. Claus de la negociació
     8.2. Negociació integradora i negociació distribu  va
9. Lideratge 
     9.1. Es  ls de lideratge
     9.2 El lideratge com a tècnica de formació 
  i de mo  vació
     9.3. Delegació efi cient
10. Lideratge: síntesi 
     10.1. Anàlisi del lideratge
     10.2. Eines de ges  ó de persones 
     10.3. Habilitats personals

Ges  ó de la tecnologia

1. Solucions a la traçabilitat i iden  fi cació automà  ca
    1.1. Necessitats d’iden  fi cació
    1.2. Objec  us de la traçabilitat
    1.3. Diferents  pus de traçabilitat
2. Sistemes d’iden  fi cació
    2.1. Codifi cació amb codis de barres
    2.2. Iden  fi cació electrònica (RFID)

3. Necessitats de traçabilitat
    3.1. Subministres
    3.2. Fabricació
    3.3. Envasat
    3.4. Emmagatzematge
    3.5. Distribució
    3.6. Venda
4. Tecnologies d’iden  fi cació automà  ca 
 per a productes
    4.1. Codis de Barres
    4.2. RFID
    4.3. Visió
    4.4. Veu
5. Casos pràc  cs i solucions per sectors: alimentari  
 i begudes, farmacèu  c, tèx  l, logís  c per a tercers,  
 distribució, cosmè  ca i automoció
   5.1. Anàlisi de les necessitats
   5.2. Selecció de la tecnologia d’iden  fi cació
   5.3. Limitacions pràc  ques
   5.4. Aplicació

Ges  ó de la innovació

1. Producte i innovació
    1.1. Tipus de productes
    1.2. Cicle de vida del producte
    1.3. Model del sistema d’innovació
    1.4. Producte i sistema produc  u

Finances per a no fi nancers

1. La funció direc  va a l’empresa
     1.1. El procés de ges  ó
     1.2. La funció direc  va. La presa de decisions
     1.3. Sistemes de planifi cació i control
     1.4. El procés pressupostari
2. La informació empresarial
     2.1. Equació o iden  tat comptable
     2.2. Estructura econòmica i fi nancera de l’empresa
3. Anàlisi Financera
     3.1. Període mitjà de maduració
     3.2. Fons de maniobra 
     3.3. Rà  os fi nancers
4. Fonts de Finançament
     4.1. Finançament propi
     4.2. Finançament aliè
5. Pressupost de tresoreria
     5.1. Pressupost de tresoreria
     5.2. Control del Cash Flow
6. Les inversions en l’empresa
     6.1. Concepte i classes d’Inversió
     6.2. Elements bàsics de la selecció d’inversions
     6.3. Procés temporal de la Inversió
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7. Mètodes de selecció d’inversions
     7.1. Mètodes està  cs
     7.2. Mètodes dinàmics
     7.3. Anàlisi compara  va VAN i TIR

Habilitats personals

1. Resolució de confl ictes
    1.1. Intel·ligència emocional
    1.2. Iden  fi cació i comprensió de les emocions  
  bàsiques
    1.3. Desafi aments del management
    1.4. Punts claus en la resolució de confl ictes
    1.5. Emprenedoria i/o apoderament en igualtat
2. Ges  ó del temps personal per a la millora 
 de la produc  vitat
    2.1. Resistència al canvi 
    2.2. Ges  ó racional del temps 
    2.3. Lleis del temps i lladres de temps 
    2.4. Ús de la tecnologia per a millorar el rendiment  
  personal

Projecte fi nal de màster

1. Ges  ó de projectes
2. Mètode del camí crí  c
    2.1. Diagrames de Gan  
    2.2. Diagrames PERT
3. Presentació d’un projecte
4. Selecció, elaboració i defensa del PFM
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Director del màster

Jordi Ojeda 
Doctor enginyer industrial.
Professor de la Universitat de Barcelona.
Responsable de formació de Logincat.

Padrí de la primera promoció

Diego Hernández, Màster en Direcció d’Àrees Funcio-
nals per ESADE.
Director d’Operacions de SMP-Factory Polinyà 
i Castellbisbal.

Equip de Professors

Fernando Belmonte
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Professor de la Universitat de Barcelona.
Consultor d’empreses.

Mercè Bernardo
Doctora per la Universitat de Girona.
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses.
Agregada interina de la Universitat de Barcelona.

Raquel Caballero
Diplomada en Educació Social.
Màster en Màrque  ng i Direcció Comercial.
Directora d’Emo  onal Turner.

Claudio Cruz
Enginyer industrial.
Lector de la Universitat de Barcelona.

Carles Grau
Doctor per la Universitat de Barcelona.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Professor de la Universitat de Barcelona.

Pilar Hinojosa
Diplomada en Educació Social, doctorada en Pedagogia.
Màster en Tutoria i Lideratge a la Universitat 
de Barcelona.
Consultora d’empreses.

Vanessa Lozano
Professora i consultoria d’empreses a Kemler.

Josep M Monguet
Doctor enginyer industrial.
Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Judith Pavón
Professora de la Universitat de Barcelona.
ABB Opera  onal Excellence Local Division Manager.

Bea Pérez
Llicenciada en Psicologia.
Professora de la Universitat de Barcelona.
Consultora d’Empreses.

Juan Francisco Pérez
Director de Logís  ca de Nupik Internacional.

Joan Porras
Enginyer d’Organització Industrial.
Màster en Direccio d’Operacions: Logís  ca i Producció.
Director de Logís  ca de l’Editorial Casals.

Jaume Ramonet
Enginyer industrial.
Consultor d’empreses.

Jordi Soler
Enginyer Informà  c.
Diplomat en Ciències Empresarials.
Director de desenvolupament d’aplicacions de Zetes.

El Màster en Direcció d’Operacions: Logís  ca i Produc-
ció compta amb el suport de diferents empreses, de les 
que cal destacar:
• Editorial Casals
• Esbo Logis  cs System
• Nupik Internacional
• Rajapack
• Ra  onal Time
• SD Distribuciones
• SMP Automa  ve Technology Iberica
• Zetes
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FITXA DEL CURS 2016-2017

Màster  Direcció d’Operacions: Logís  ca i Producció.

Durada  60 ECTS

Preu  9.000€* + taxes acadèmiques

Modalitat  Presencial.

Llengua  Català i castellà.

Horari  Dilluns, dimecres i dijous de 18 a 21h.

Calendari D’octubre 2016 a setembre 2017.

Inici Dilluns 24 d’octubre de 2016, conferència inaugural.

Titulació Màster propi de la Universitat de Barcelona.

Centre impulsor Facultat d’Economia i Empresa.

Altres serveis  Biblioteca, sales d’estudi, borsa de treball.

*L’empresa Ra  onal Time és l’en  tat coordinadora del màster.

Sessions informa  ves
El següents dilluns a les 18.30h a Can Gavarra: 
• 9 de maig, 30 de maig, 
• 20 de juny, 11 de juliol, 
• 12 de setembre i 26 de setembre.
Cal confi rmar assistència enviant un mail a formacio@login.cat
En cas de no poder assis  r a les sessions informa  ves es podrà sol·licitar hora en un altre moment. Les places són 
limitades i s’adjudicaran per ordre de matrícula un cop admès al programa (cal lliurar una sol·licitud d’admissió i en-
trevista personal amb el director).

Més informació i con  ngut detallat del màster 
Visiteu la pàgina www.login.cat/formacio

Informació i inscripcions
Telèfon: 937 281 110
E-mail: formacio@login.cat
Totes les sessions són presencials i s’impar  ran a les instal·lacions del Centre de Serveis a excepció de les visites a 
empreses. 

Inscripció dels cursos 
Per a fer la inscripció al curs cal lliurar la sol·licitud d’admissió i fer una entrevista amb el director del màster. En cas 
de ser admès es podrà procedir a fer la matrícula. Hi ha places limitades segons l’ordre de recepció de les sol·licituds 
d’admissió.
El màster es pot bonifi car mitjançant la Fundació Tripar  ta, fent la matrícula almenys 10 dies abans de l’inici del curs. 
L’assessorament és gratuït, consulteu les condicions en cas necessari. 

Forma de pagament 
Pagament fraccionat un cop comunicat l’admissió:
• 15% per a la reserva de la plaça
• 35% a l’inici del curs
• 50% als tres messos de l’inici del curs
Retorn del 100% de la reserva si s’anul·la abans del 26 de setembre.
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Descomptes especials:
• 5% de descompte per més d’una inscripció al màster.
• Cinc beques del 50% de la matrícula per a persones en situació d’atur. Cal lliurar la sol·licitud d’admissió i fer una   
 entrevista amb el director del màster.

Consulteu formes de pagament i de fi nançament.

Adreça
Can Gavarra
Camí de Can Gavarra, 2
Polígon industrial de Llevant 
08213 Polinyà (Barcelona) 

Coordenades GPS i Google Maps
41.562561, 2.161260
41° 33ʹ 45,22″ - 2° 9ʹ 40,54″

Horari d´atenció al públic
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h.
Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00h.
Altres horaris amb cita prèvia.

NOTA: la Universitat de Barcelona es reserva el dret de poder fer puntualment modifi cacions sobre la informació que 
apareix en aquest document. M
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