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Informació i comunicació:

CAMINS OPENCOURSEWARE
Espai web que permet
visualitzar la informació
referent a les assignatures
dels Graus i Màsters, la
planificació docent de les
mateixes i els materials i
recursos
associats.
La informació s’ha introduït
mitjançant
el
“Portal
Camins”.

WEB de l’ESCOLA
Informació d’actualitat als
apartats Notícies i Agenda.
També
trobareu
informació d’interès als
apartats:
L’Escola
(estructura
i
organització/òrgans
de
govern), Els serveis i Els
estudis, entre d’altres.

Pantalles de gran format, situades als edificis de l’Escola des
d’on es difonen les notícies i activitats. Per publicar
informació, cal proposar una notícia al web o contactar amb
la unitat de recursos.

MEDIA CAMINS
Espai web on trobareu vídeos i fotografies sobre activitats
de l’Escola, com ara l’acte de graduació, conferències,
vídeos docents, etc.

http://ocw.camins.upc.edu
http://media.camins.upc.edu

DIRECTORI de l’ESCOLA

http://www.camins.upc.edu

TAULERS D’ANUNCIS
Accessible des del web de
l’Escola.

WEB del DECA
Informació del
Departament d'Enginyeria
Civil i Ambiental (DECA) i
de les seccions en les que
s’organitza, així com de la
Docència i la Recerca de
l’àmbit.
http://deca.upc.edu

Eina de consulta i localització de les persones que treballen
o col·laboren de forma permanent o temporal a l'Escola o al
DECA. Per a qualsevol modificació, o si no figuréssiu al
mateix, us haureu d’adreçar a la USDI.

Als taulers d'anuncis es publica informació diversa de
l'Escola: publicació de qualificacions d'exàmens i avisos de
les assignatures, etc. Per incloure informació, cal contactar
amb el Servei de Consergeria.

XARXES SOCIALS

WEB de la UTGAC
Serveis oferts per la
UTGAC
(Unitat
Transversal de Gestió
de l'Àmbit de Camins).

WEB de la UPC
Informació actualitzada i
d’interès: notícies,
agenda, convocatòries,
concursos, serveis...

Canal
YouTube

Twitter Escola
@camins_UPC

Pàgina de
Facebook
@enginyeriadeca
mins

ALTRES:
http://utgac.upc.edu

http://www.upc.edu

CANAL CAMINS





Portal per al Personal UPC
Formació del PDI
Info PDI (consulta d’indicadors)
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Sistemes d’Informació per
docència:
PORTAL CAMINS: Intranet pels estudis de Grau i
Màster
Portal per al professorat
que
permet
gestionar
diferents informacions i
procediments associats a
les assignatures dels estudis
de Graus i Màsters amb
atribucions: edició de la
guia
docent,
llistes
d’estudiants i estudiantes,
qualificacions, gestió dels
TFG, Mobilitat, peticions
d’aules, etc.
http://portal.camins.upc.edu

ATENEA: Campus virtual de suport a la docència






Intercanvi d’informació
digital i comunicació entre el
professorat i l’estudiantat.
Publicació de documentació
de materials de l’assignatura



“ETSECCPB”:
Intranet global per
emmagatzemar
recursos docents
comuns a tota
l’Escola, per
exemple:
Vocabulari de la
construcció,..
Accés des de
dispositus mòbils
Multidioma

Canals de suport per al professorat:
 Tel. 93 401 57 25 de 8h a 21h
 E-mail: suport.atenea@upc.edu
 Via web: https://gn6.upc.edu/suportatenea
 Fòrum de suport dins el curs de Suport al
professorat d'ATENEA
Assignatures de coordinació:
S’han creat en el Campus Virtual diferents assignatures de
coordinació on els caps d’estudis i els coordinadors
incorporaran els calendaris d’exàmens, entre d’altres
informacions:
GEC
 Coordinació 1r
 Coordinació 2n
 Coordinació 3r
 Coordinació 4t

GECO
 Coordinació 1r
 Coordinació 2n
 Coordinació 3r
 Coordinació 4t

GEG
 Coordinació 1r
 Coordinació 2n
 Coordinació 3r

Opció Auto‐inscripció: Compartir dues d’assignatures
Quan un professor utilitza els recursos d’una sola
assignatura però imparteix docència en dues assignatures
diferents
(codis
diferents),
cal
activar
l’opció
“auto‐inscripció” a l’assignatura on hi hagin més estudiants
inscrits i permetre l’auto‐inscripció als estudiants de l’altra
assignatura perquè s’hi pugin inscriure.
Passos:
1.

2.
3.

Dins de l'assignatura cal anar a l’opció "Configuració" i
escollir "Edita Paràmetres".
Sota el títol "Auto inscripció (Estudiant)" caldrà
assignar el valor "Sí" a "Habilita les auto‐inscripcions".
Posar la clau d'auto-inscripció a l'assignatura al camp
"Clau d'inscripció".
Informar de la clau d'inscripció als autoritzats.

És responsabilitat del professor donar o no accés als
estudiants a l'assignatura al Campus Digital.
A tenir en compte: Al fer l’auto‐inscripció, aquests
estudiants no formaran part de cap grup. Per tant, si el
professor té activada la casella "Disponible només per a
membres del grup" en algun recurs, aquest no serà visible
per aquests estudiants. Hi ha dues possibles solucions,
desactivar la casella o afegir els estudiants a algun dels
grups existents.
Preparació dels continguts d’una assignatura per al nou
curs (Dues opcions):
1. IMPORTACIÓ: còpia l’assignatura que es vol importar al
nou curs acadèmic de la manera habitual.
2. REUTILITZA: nova opció com a alternativa a la
importació. Permet fer servir una assignatura d'un curs
acadèmic anterior com assignatura del nou curs
acadèmic, pràcticament de manera immediata.
Consultar la “Guia de la operativa per Reutilitzar una
assignatura (professor)” disponible a l’entrar a ATENEA.

Indicacions legals per a la publicació de materials a la xarxa
de la UPC (Webs, Intranets, plataformes didàctiques, etc.)
Per tal d’evitar problemes derivats de l’autoria dels
continguts, la UPC ha elaborat unes indicacions per al
publicació de materials a la xarxa.

http://atenea.upc.edu
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Espais i equipaments
AULES DOCENTS

Pel que fa al funcionament del telèfon només caldrà
prémer el botó corresponent i despenjar-lo, ja que la
trucada es realitzarà automàticament.

Tots els espais docents de l’Escola estan dotats d’ordinador
i projector.

A l’extrem superior dret trobareu els botons amb les
extensions corresponents:

Reserves: Portal Camins > Apartat “Peticions i Reserves”

1. Extensió Consergeria del Campus Nord: us podreu
comunicar amb la consergeria general per gestionar
les necessitats i/o incidències que tingueu

Aules docents (Escola de Camins):
C1-001 (C1001A-C1001B), B1-001 (B1001A-B1001B), C1-002
(Sala de Tesines)
Per a qualsevol necessitat (paper d’examen, de lectura
òptica, guix, etc.) o incidència, adreceu-vos a la
Consergeria de l’edifici C1 (telèfons al final de la guia).
Aules de docència (Campus Nord)
Els ordinadors dels aularis poden arrancar de Windows
o de Linux. Per defecte arranquen de Windows desprès de
10 segons o si es prem la tecla Intro.
Username: usuari. aula
Contrasenya: consultar a la secció Novetats del Portal
Camins.
A la taula del professorat hi ha instal·lat un telèfon IP:

2. Extensió ATIC: posar-vos en contacte amb l’ATIC en el
cas d’ alguna incidència relacionada amb el
programari dels PCs de les aules o amb el
funcionament de la xarxa sense fils o la de
comunicacions
http://www.camins.upc.edu/serveis/recursosdocencia/aularis-campus-nord

AULES INFORMÀTIQUES
Reserves: Portal Camins > Apartat “Peticions i Reserves”
L’Escola disposa d’aules informàtiques amb programari
docent instal·lat:
 A l’aulari A2:
o A2-S101, capacitat: 24 ordinadors
o A2-S110, capacitat: 21 ordinadors
o A2-S111, capacitat: 21 ordinadors
 A l’edifici D1, la 101, capacitat: 40 ordinadors
 A l’edifici B1, la 002, capacitat: 35 ordinadors
 A l’edifici B2, la 106, capacitat: 37 ordinadors

Per a qualsevol necessitat haureu d’adreçar-vos a l’Àrea
de Serveis TIC de l’Escola. També des del servei
d’Operació de l’aulari A2 rebreu suport en les aules
ubicades en aquest edifici (guix, retoladors ...).
Sales d’usuaris:
Espais destinats al lliure accés de l’estudiantat de l’Escola
per a les seves activitats acadèmiques:
 Edifici B2, planta 1a, sala 106, capacitat: 37
ordinadors
 Edifici A2, aula S101, capacitat: 24 ordinadors

SALES DE PRESENTACIONS
Reserves: Reserves: Unitat de Personal i Serveis de l’Escola
Tel. 93 401 68 72
Sala d’Actes
Ubicació: Edifici C2, planta baixa
Capacitat: 160 persones
Sala de Conferències
Ubicació: Edifici C2, planta 2a
Capacitat: 35 persones
Aula Polivalent
Ubicació: Edifici C1, planta baixa
Capacitat: 20 persones
Sala de Tesines
Ubicació: Edifici C1, planta baixa
Capacitat: 51 persones
Reserves: Portal Camins > Apartat “Peticions i Reserves”

Consulteu més informació sobres els espais
disponibles,
ubicació,
horaris
i
característiques
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Altres serveis per docència
CAMINSTECH
Podeu contactar amb CaminsTECH (Unitat de Serveis TIC)
si necessiteu acompanyament o suport especialitzat
sobre l’aplicació de la tecnologia a la docència, la creació
de materials docents digitals, l’elaboració de projectes
d’innovació docent, l’ús de les plataformes docents, entre
d’altres.
E-mail: info.caminsTECH@upc.edu
Segueix-nos al twitter: @CaminsTECH
http://caminstech.upc.edu/

CONTINGUTS MULTIMÈDIA
Serveis per creació, disseny, assessorament i elaboració de
continguts multimèdia amb finalitats docents:








MediaTIC Camins: servei especialment dissenyat
per crear continguts multimèdia com a suport a la
docència presencial i l’autoaprenentatge
Creació de gràfics i imatges: eines de CAD, figures
científiques, disseny i producció de materials per a
assignatures, productes per promoció, etc.
Producció de vídeo: vídeos de qualitat i material
d’àudio per donar suport a activitats de docència,
recerca, promoció, etc.
Reportatges fotogràfics: il·lustrar les activitats de
recerca, docència i gestió amb la realització de
fotografies digitals.

http://caminstech.upc.edu/ca/docencia/multimedia

EINES DOCENTS

CAMINSDRIVE

Eines per una docència més
interactiva i dinàmica: Televots
(Sistema de votació interactiva),
iPAD, Paper Show, ...
A més, també podeu reservar,
portàtils, projector, miniportàtils,
Tablet PC, etc.
Reserves: Unitat de Serveis TIC - CaminsTECH
http://www.camins.upc.edu/serveis/recursosdocencia/eines-docents

Podeu sol·licitar un compte d’assignatura en el servei
CaminsDRIVE: espai de 5Gb per tasques de coordinació i
preparació de l’assignatura.

CORRECCIÓ AUTOMÀTICA D’EXÀMENS
Ordinador en l’aula B2-101 amb el programari EXAMIO que
permet corregir automàticament els exàmens tipus test.
Disposeu de manual d’ús i plantilles configurades en el
Portal Camins. La UPC també ha optat per aquesta solució.

XARXA SENSE FILS

MOOC – El Lenguage de la Ingeniería
Elaborat per professors de l’Escola. El podeu recomanar
a estudiants que hagin iniciat estudis
i vulguin consolidar coneixements
sobre matèries bàsiques.

VIDEOCONFERÈNCIA I WEBCONFERENCE


Videoconferència: Espais equipats:
o Sala de Tesines
o Aula A2-203
 Webconference: Equipament per realitzar
videoconferències utilitzant ordinador d’escriptori.
En règim d’autoservei.
Reserves: Unitat de Serveis TIC - CaminsTECH

SERVEI IMPRESSIÓ 3D
Impressora 3D localitzada en el soterrani del mòdul A2. En
règim d’autoservei prèvia reserva. Per utilitzar el servei
caldrà comprar el material amb el que es vol imprimir.
Consultes i Reserves: Unitat de Serveis TIC - CaminsTECH

Integrada a EDUROAM

Des d’un dispositiu portàtil amb
connexió inalàmbrica, us
podreu connectar a la XSF
utilitzant el nom d’usuari o
usuària i contrasenya de la
Intranet UPC. Un cop connectat
es pot accedir a la resta de
xarxes UPC i a Internet, com
feu habitualment des del vostre
lloc de treball.

Per consultar manuals, mapa de cobertura, i obtenir
més informació sobre el servei

DISTRIBUCIÓ de SOFTWARE
La UPC s'ha adherit a la iniciativa de Microsoft DreamSpark
for Academic Institutions. Permet disposar d'eines de
desenvolupament i disseny, productes de servidor,
sistemes operatius, aplicacions i biblioteques d'informació
de Microsoft, perquè els puguin utilitzar per a la recerca i la
docència (tant en aules com a casa).
http://upcnet.upc.edu/faq/acces-a-microsoftdreamspark
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Biblioteca i serveis associats



Publica! Suport a la publicació i publicació en accés
obert: Informació sobre on i com publicar el resultat de
la vostra activitat investigadora i docent a la web
http://publica.upc.edu/

A
través
de
la
Biblioteca
podeu
disposar dels serveis
d’informació i atenció
a l’usuari/usuària, de
suport en la gestió de
la producció científica,
de préstec, d’obtenció de documents, de digitalització i
publicació gratuïta en web de tesis doctorals, consulta del
catàleg col·lectiu, àrees d’autoaprenentatge, sales de
treball en grup, de formació d’usuaris en bases de dades i
d’altres.



Revisió de les dades bibliogràfiques a DRAC: Des de la
biblioteca es revisa la correcció i qualitat de les dades
bibliogràfiques introduïdes a DRAC (Descriptor de la
Recerca Acadèmica) i de la difusió i preservació de la
producció acadèmica a través d'UPCommons.
Suport a DRAC



Bases de dades: podeu consultar Bases de dades
especialitzades en els diferents àmbits de l'Enginyeria
Civil a http://metalib.cbuc.cat/. Per exemple,
Compendex (General), Iconda (Construcció i Materials),
Tris Online (Transports), GreenFile (Desenvolupament
Sostenible), etc.

Ubicació: Jordi Girona, 1-3.
Tel. 401 68 08
E-mail: biblioteca.ferrate@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/



Revistes: Més de 19.000 revistes majoritàriament
accessibles en format electrònic. Consulteu-les a través
del catàleg:
http://cataleg.upc.edu/

Per accedir-hi necessiteu el carnet UPC.



Formació d'usuaris: disseny de diferents tipus de
sessions de formació en habilitats informacionals.



Servei d'Obtenció de Documents (SOD):
Subministra tot tipus de documents: llibres, articles de
revista, tesis doctorals, informes tècnics, patents,
conferències, etc., de qualsevol país del món i en
qualsevol llengua.
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/obtenciodocuments

BIBLIOTECA BRGF

A través de la seva web podeu obtenir els següents serveis:


Préstec de portàtils i altres equipaments



UPCommons: Publicació en accés obert de la vostra
producció acadèmica i docent. Publicació d’actes de
congressos organitzats a la UPC, i revistes publicades.
http://upcommons.upc.edu/



FUTUR Portal de la producció científica dels
investigadors. Accés públic a la informació sobre
l’activitat dels investigadors, grups de recerca, i unitats
bàsiques
http://futur.upc.edu/



Suport a la creació d’identificadors d’autor: ORCID i
d’altres.
http://publica.upc.edu/ca/autoria/orcid



eBIB: Nou sistema d'accés a la Biblioteca digital de la
UPC
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/ebib



Servei d'Informació Especialitzada (SIE): Respon
consultes especialitzades sobre àrees concretes de
coneixement de la UPC en la cerca d'informació per les
vostres recerques, investigacions o qüestions
relacionades amb la propietat intel·lectual.
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/informacioespecialitzada



FIBRA: el Facilitador d'Indicadors Bibliomètrics i
Recursos per a l'Avaluació, ofereix informació per a
l'avaluació i acreditació de l'activitat científica dels
investigadors de la UPC
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/fibra

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA
Suport a l’elaboració, edició, distribució i accés de
publicacions digitals acadèmiques, gestió dels drets d’autor
i explotació de les publicacions del professorat, etc.
Ubicació: Jordi Girona, 31, Edifici TG (Torre Girona)
Tel. 934054101
E-mail: info.idp@upc.edu
http://www.upc.edu/idp

SERVEIS DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA
Suport per redactar textos docents i de recerca, t’ajuden a
millorar el teu coneixement d’idiomes i t’ofereixen recursos
per a l’ús de l’anglès en la docència i per treballar la
comunicació eficaç en les assignatures.
Ubicació: Jordi Girona 31, edifici TG
Tel. 93 401 74 97
http://www.upc.edu/slt
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Altres serveis del campus nord
SERVEI DE REPROGRAFIA
Ubicació: Edifici C3, planta S2 (Plaça d'en Mig del C. Nord).
Horari: 10h a 17h (consultar horari d’estiu). Agost tancat.
Tel. 93.401.79.66
E-mail: reprocanon.cn@upc.edu

SERVEI d’IMPRESSIÓ
Canon és l’empresa encarregada d’oferir impressió en
modalitat autoservei. Podeu consultar les impressores
multifunció que s’han posat en marxa en l’àmbit Camins i
més informació sobre el servei
Servei de reprografia i impressió multifunció

UPCesports

SERVEI DE CAFETERIA-RESTAURANT

Servei d'Esports de la UPC: instal·lacions, activitats,
descomptes, reconeixement de crèdits per activitats
esportives, Serveis de salut i benestar...
http://www.upc.edu/esports

Ubicació: Edifici B2 planta baixa
Tel. 636 468 663
Horari ininterromput de 7:30 a 19:00 hores.

CUP
RESIDÈNCIES UNIVERSITÀRIES
La UPC disposa de residències universitàries a Barcelona,
les quals tenen apartaments totalment moblats i equipats.
Ubicació: Pg. Til·lers, 19
08034 Barcelona
Tel: 933.904.300
E-mail: torregirona@resa.es
http://www.resa.es/cat/residencias/torre_girona

PREVENCIÓ de RISCOS LABORALS
La UPC us ofereix la possibilitat de fer-vos la revisió mèdica
a qualsevol dels centres de Vigilància i Promoció de la Salut
(centres ViPS) i a les Delegacions de la Societat de
Prevenció Asepeyo. Mitjançant la web del servei podeu
sol·licitar la revisió mèdica i consultar informació sobre
l'activitat sanitària duta a terme a la UPC: emergències,
protocols mèdics que s'apliquen en funció del vostre lloc de
treball, ergonomia, estadístiques sobre les revisions
mèdiques, recomanacions...
Ubicació: Edifici A3 S103 (entrada pel costat de l'Aula
Màster i davant de Consergeria General).
http://www.upc.edu/prevencio

CENTRE de COOPERACIÓ per as DESENVOLUPAMENT
(CCD)

Al Campus Nord podeu gaudir d’un centre comercial que
actualment consta de la Oficina Bancària del Banco
Santander, el servei de reprografia, l’Òptica Universitària i el
CIMNE.
http://www.upc.edu/campus_nord/menu4/zonacomercial

APARCAMENT CAMPUS NORD
S'ha de disposar del Carnet UPC i haureu de demanar
l’accés al Pàrquing a Coordinació de Campus Nord, facilitant
les dades del vehicle jorge.clavijo@upc.edu o
angels.salazar@upc.edu

Impulsa i dóna suport a iniciatives solidàries de membres
de la UPC en iniciatives de formació, recerca i
transferència de tecnologia cap a països i regions on les
situacions de desigualtat són més notòries, i fa una tasca
de formació i sensibilització sobre aquesta problemàtica a
la UPC.
Ubicació: Jordi Girona, 31 Edifici Til·lers 2ª
Tel. 93 401 59 61
http://www.upc.edu/ccd
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Accés a serveis, espais i recursos
CREDENCIALS D’USUARI
Per accedir als serveis TIC de Camins (sistemes
d’informació, correu electrònic, campus virtual, aules, ...) es
fa servir el mateix usuari i password UPC.
El nom d'usuari segueix el patró: nom.1ercognom (nom,
punt i primer cognom)
En cas d'oblit o desconeixement de les credencials,
adreceu-vos al formulari de recuperació de contrasenya.

Entitat de registre del Campus Nord (CN):
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté i Registre General (Edifici
Vèrtex).
Incidències amb el vostre certificat digital: Oficina per a
l'administració electrònica
Tel. 401.60.68
Email: identitat.digital@upc.edu
http://www.upc.edu/identitatdigital

Per activar accesos: Unitat de Recursos i Serveis, Edifici B-2,
2a planta. Front office.
Per a qualsevol incidència adreceu-vos al Centre de Control
(vegeu els telèfons al final d’aquesta guia).

Pots consultar les dades relacionades amb
la teva identitat digital a MyID

CARNET UPC
El carnet de la UPC t’ identifica
com a personal de la
Universitat/Escola
i
facilita
l’accés a diferents serveis
(préstec de llibres, accés a les
instal·lacions,...).
Punt d’atenció del carnet: Unitat de Recursos i Serveis,
Edifici B-2, 2a planta. Front office

CERTIFICAT DIGITAL
Per facilitar la realització de procediments de forma
electrònica, com ara la votació electrònica o la signatura
dels informes d’avaluació de forma electrònica entre
d’altres. És per això que cal disposar del certificat digital
en el Carnet UPC.
En cas de NO disposar del certificat digital, us podeu
adreçar a qualsevol de les entitats de registre instal·lades
a les Biblioteques de la UPC, sol·licitant cita prèvia al web
d’identitat digital. És imprescindible presentar el DNI/NIF
o NIE i el carnet de la UPC.

ACCÉS REMOT - UPC@link
Proporciona accés remot als recursos interns de la UPC (per
exemple, a la seva estació de treball) com si ens trobéssim
dintre de la xarxa local de la Universitat, amb
independència de la seva ubicació real (la connexió ADSL de
casa, una xarxa wi-fi de un ciber-café o un hotel, etc.).
La connexió a aquest servei es realitza mitjançant la
tecnologia VPN (xarxa privada virtual) directament des d'un
navegador Web, sense necessitat d'instal·lació ni
configuració de cap programari específic al nostre
ordinador.
UPC@link

ACCÉS ALS EDIFICIS
Fora de l’horari habitual de consergeria (dissabtes,
diumenges i festius) es pot accedir als edificis de l’entorn
Camins amb el carnet UPC, prèviament activat per a l’accés.
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Adreces i telèfons a través dels quals es presten els serveis especificats en aquesta guia:
ELS SERVEIS ADMINISTRATIUS S’OFEREIXEN DES DE LA UTGAC (UNITAT TRANSVERSAL DE GESTIÓ DE L'ÀMBIT DE CAMINS)
Unitat de Suport a la gestió d'estudis de
grau i màster (USGM)
Ubicació: Edifici C2 – Planta 0
Email:
graus.camins@upc.edu
masters.camins@upc.edu
Planificació acadèmica, Organització de la
docència, Accés, Admissió i Matrícula,
Pràctiques en empreses, Mobilitat, Beques,
Títols, Pla d’acció tutorial, tràmits acadèmics, ...

Unitat de Suport a departaments i instituts
(USDI)

Unitat de Suport a la gestió d'estudis
de doctorat (USD)

Unitat de Suport a la gestió de la recerca
i transferència (USRTR)

Unitat de Suport institucional i relacions
externes (USIRE)

Ubicació: Edifici C2 – Planta 2

Ubicació: Edifici B2 – Planta 2
Email: recerca.camins@upc.edu

Ubicació: Edifici C2 – Planta 1
Email: promocio.camins@upc.edu
secretaria.direccio.camins@upc.edu

Suport als programes de doctorat,
Admissions
d’estudiants,
Matrícula,
Proposta de tesi , Tesi doctoral, Títols,
Doctorat Industrial, Beques i ajuts,...

Informació i atenció al PDI, Convocatòries,
Projectes nacionals i internacionals, suport
execució
de
despeses,
justificacions
projectes, seguiment estat de comptes...

Secretaria de direcció de l’Escola, Suport als
òrgans de govern de l’Escola, Eleccions , Actes
acadèmics, institucionals i de promoció,
Convenis, Promoció dels estudis, ..

Unitat de Serveis TIC - CaminsTECH

Unitat de Recursos i serveis (URS)

Consergeries

Ubicació: Edifici B2 – Planta 2

Ubicació: Edifici B2 – Planta 1
Tel. 93 401 70 65
E-mail: serveistic.camins@upc.edu
Eina tiquets: https://gn6.upc.edu/camins

Ubicació: Edifici B2 – Planta 2
Tel. 93 401 69 01
E-mail:
area.recursosiserveis.camins@upc.edu

Ubicació: Edifici C1 – Planta baixa
Tel. 93 401 64 84
E-mail: consergeria.camins@upc.edu

Informació i assessorament, Òrgans de govern i
Suport a la Direcció Departaments i Instituts,
Elaboració i control dels pressupostos, Suport
planificació
estratègica,
Contractació
i
concursos PDI, gestió d’espais...

Aules informàtiques, Programari docent,
Intranets docents, Comptes personals,
sistemes d’informació, càlcul intensiu,
serveis multimèdia, serveis web, xarxa de
dades i wifi...

Pressupost, tresoreria, inventari,
adquisicions i viatges, personals, formació,
accessos, carnets, documentació i arxiu,...

Accessos
edificis.
Taulers
correspondència, incidències, ...

d’anuncis,

Podeu consultar l’organització, els serveis i els horaris d’atenció de cada unitat a la web de la UTGAC: http://utgac.upc.edu

Altres telèfons d’interès





Coordinació de Campus: Planta baixa edifici Omega. Tel. 93 413 78 00
Consergeria General: soterrani edifici A3 Tel. 93 401 70 63
Centre de Control: soterrani edifici A3 Tel. 93 401 17 1
Manteniment de Campus: Tel. 93 401 65 25

Emergències





Aularis: personal de consergeria dels aularis (mòduls A1 i A2) o bé a Coordinació de Campus.
Centre de Control del Campus Nord: Tel. 93 401 17 10
Edificis de Camins: personal de consergeria del mòdul C1
Informació sobre emergències (servei de Prevenció de Riscos Laborals)
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