
https://caminstech.upc.edu/

https://camins.upc.edu/serveisMés informació:

Per qualsevol consulta, petició o incidència
podeu contactar amb CaminsTECH mitjançant:

Incidència: https://gn6.upc.edu/camins      Presencialment: B2-102 Centre Atenció Usuari (CAU)

Correu: serveistic.camins@upc.edu Telèfon:            93 401 70 65

SUPORT TIC

Descarrega’t els
enllaços als serveis

SERVEIS TIC UTG CAMINS - CAMINSTECH

Mentre estiguin vigents les mesures 
extraordinàries aprovades no hi ha aules obertes 
per al lliures accés.

Podeu utilitzar el programari de docència des 
dels vostres dispositius o des de casa mitjançant:

Mesures a les aules informàtiques:
- Les aules són d’ús exclusiu per a la impartició
  de docència. 
- És obligatori l'ús de les mascaretes.
- A cada ordinador només pot treballar-hi un
  estudiant/a.
- Es facilita a totes les aules polvoritzadors d'alcohol
  isopropílic i dispensadors de paper d'un sol ús per a 
  que l’estudiantat pugui fer la neteja i desinfecció del
  teclat i del ratolí així com de la superfície de treball.
- Hi ha a totes les aules informàtiques un
  contenidor per als materials utilitzats en la neteja.

NOVETATS PEL CURS 2020-21

https://caminsaules.upc.edu

  CaminsAULES:   accés remot a l’espai personal (P:) des de la web.

 5 GB per al treball personal als servidors
de l’Escola (tot el que no deseu a la unitat P: s’esborra
al reiniciar l’ordinador o l’escriptori remot.

Programari docent: necessari per a les vostres activitats lectives 
i disponible des de:

Aules TIC (en hores de docència): A2-S110, A2-S111, B1-002, B2-101 i D1-101

https://portal.camins.upc.edu/caminsbroker
CaminsBROKER: connexió remota als ordinadors de les aules TIC.

https://caminsdesktop.upc.edu
CaminsDESKTOP: c connexió remota a un escriptori virtual.

RECURSOS A LES AULES TIC

Consultar expedients, fer sol·licituds electròniques, ...

https://esecretaria.upc.edu
E-SECRETARIA

Nova bústia de Correu V3 de Gmail i eines del G Suite (Drive, Meet, etc.)

https://portal.camins.upc.edu

nom.cognom@estudiantat.upc.edu

ADREÇA DE CORREU

Expedients, acreditacions d’idiomes pràctiques,TFG, Mobilitat,...

https://correuv3.upc.edu

PORTAL CAMINS

https://atenea.upc.edu
CAMPUS VIRTUAL

ACCÉS ALS SERVEIS TIC

Si teniu problemes amb el compte d’usuari:
Contacteu amb l’ATIC al telèfon: 93 401 62 13

correu:                      atic@upcnet.es
                       web:                      https://eatic.upc.edu/

https://identitatdigital.upc.edu/gcredencials

Per saber el vostre nom d’usuari o 
canviar la contrasenya:

· Resta d'alumnes:  mateix compte que el curs anterior.

· Alumnes de nou ingrés: rebreu les credencials d'accés 
  al correu extern que vau indicar a la matrícula.

· Alumnes matriculades/matriculats: alta automàtica en 
  els sistemes UPC un cop formalitzada la matrícula.

PASSWORD: ********

USERNAME: nom.cognom o nom.cognom1-cognom2

COMPTE D’USUARI UPC

Curs 2020/2021
INFORMACIÓ TIC

 Espai en disc (Unitat P):
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