
La Universitat Autònoma de Barcelona, de referència a Europa tant per la qualitat del 
seu professorat com pel caràcter innovador de la seva recerca, s’ha convertit en un 
model gràcies al seu ferm compromís de contribuir al progrés social mitjançant la 
formació dels professionals que necessiten les empreses i els sectors econòmics i 
socials més innovadors.
A més d’oferir projectes de formació a mida per donar resposta a les necessitats 
específiques dels diferents sectors professionals, la UAB posa a la seva disposició els 
espais i els serveis dels seus campus, un entorn òptim per les activitats d’aprenentatge 
a l’interior o a l’aire lliure: aules, auditoris, un hotel, bars, restaurants i serveis de càtering 
per a grups, boscos i prats, instal·lacions esportives, un edifici modernista al centre de 
Barcelona, allotjament en apartaments de diverses capacitats, etc.
Les empreses que trien els campus de la UAB per dur a terme els seus programes 
de formació tenen la seguretat que hi trobaran un ambient  propici i adequat a les 
seves especificitats. 
Els nostres equips estan a la seva disposició per ajudar en la preparació i el muntatge de 
l’activitat i per oferir-los assessorament i ajuda, si els cal, mentre estiguin amb nosaltres.

Vila Universitària
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona. Espanya

Tel. +34 93 581 74 01 / Fax +34 93 581 73 92
agencia.promocio@uab.cat

www.uabcampus.cat
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L’Agència de Promoció d’Activitats i 
de Congressos UAB Campus
L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos és a la seva disposició 
per assessorar, gestionar les reserves, proporcionar els serveis i coordinar  
les activitats que vulguin organitzar als diferents campus de la UAB.

Tot és possible a la UAB

La força 
de la Universitat
En un món canviant com és el nostre, la formació continuada és una de 
les necessitats prioritàries amb què s’enfronten els professionals per tal 
d’adaptar-se als nous reptes que es plantegen.
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Casa Convalescència 

Disposa de tots els espais i serveis necessaris per a 
organitzar-hi cursos, reunions de treball, convencions,   
celebracions, presentacions i actes de caràcter social i 
cultural
•	26		aules	de	diferents	capacitats		 	 	
 (25 / 170 persones)
•	Aula	Magna	(fins	a	200	persones)
•	Terrasses	i	jardí
•	Tecnologia	multimèdia	i	equipament	audiovisual		
 a totes les aules
•	Restaurant-cafeteria		
•	Servei	de	càtering	a	mida	per	a	tota	mena		 	
 d’esdeveniments

L’excel·lència d’una universitat capdavantera i 
moderna a l’abast de tothom

230 hectàrees de bosc i espais verds

Hotel Campus

•	8	sales	modulars	totalment	equipades		
 amb capacitat per a des de 10 persones  
 fins a 700
•	104	habitacions	dobles
•	1	restaurant	de	carta,	2	restaurants			
 de bufet, 1 bar cafeteria
•	Àpats	a	mida	per	a	grups
•	Paquet	combinat	de	reunió	que	inclou		
 la sala, el dinar de treball, els cafès i, 
 si s’escau, l’allotjament

Espais universitaris

•	9	sales	d’actes	i	auditoris	
•	75.000	m2	d’aulari	
•	Aules	d’informàtica,	laboratoris		i	d’altres		
 espais tècnics 
•	Un	cinema,	un	teatre	
•	10	restaurants
•	Zona	comercial	
•	Dispensari	

Servei d’Activitat Física 
amb instal·lacions 
esportives d’alt nivell

•	2	piscines	cobertes,	zona	
d’aigües,4 sales d’activitats 
dirigides,1sala de fitness, 5 pistes 
de	tennis	i	4	d’esquaix,	6	pistes	
de pàdel, pavelló poliesportiu 
cobert, 1 camp de futbol 11 de 
gespa artificial, 2 rocòdroms i 1 
pista de voleibol platja 

Apartaments de Vila Universitària

•	812	apartaments,	2.193	places
•	Apartaments	per	a	1	o	2	persones,	d’un	sol		 	
 ambient i de dos ambients
•	Apartaments	de	4	i	de	5	places
•	Tots	els	apartaments	tenen	un	o	dos	banys,		 	
 cuina equipada i sala menjador

En la zona residencial hi trobaran

•	2	Bars	/	Restaurants
•	Supermercat
•	Bugaderia	/	Tintoreria
•	Quiosc	/	Papereria
•	Serveis	bancaris
•	Piscina	exterior
•	Camp	de	futbol
•	Camp	de	vòlei	platja

Els espais de la UAB són també el marc ideal per a la celebració de tota mena 
d’activitats lúdiques,  bon complement dels cursos i de les reunions d’empresa.

El campus principal està situat a Bellaterra, a l’àrea metropolitana de Barcelona, 
en un dels principals pols de desenvolupament industrial i tecnològic de l’Europa 
mediterrània i només a 25 Km de Barcelona. Tot per a la vostra satisfacció

Un espai amb 
personalitat
A Barcelona la UAB gestiona Casa Convalescència, 
un edifici modernista excepcional que forma part 
del	recinte	històric	de	 l’Hospital	de	 la	Santa	Creu	
i	 Sant	 Pau,	 declarat	 Monument	 Històric	 Artístic	 i	
Patrimoni	Cultural	de	la	Humanitat	per	la	UNESCO.	

Tradició i modernitat

www.uabcampus.cat


