
Novetats i mesures
per al curs

· Podeu executar la majoria 
del programari de docència 
directament als vostres 

ordinadors personals: consulteu 
en el següent enllaç el programari 

disponible i instal·lable 
(marcat de color verd).(marcat de color verd).

· També podeu utilitzar el programari 
de docència remotament 
mitjançant els serveis:

BÚSTIA DE CORREU UPC:

CAMPUS VIRTUAL:

Entorn virtual d'aprenentatge de la UPC

Accés a les eines 
Google Workspace for Education Plus.

Aules virtuals de les assignatures.

https://atenea.upc.edu

Adreça de correu Gmail @estudiantat.upc.edu.

https://correu.upc.edu

https://esecretaria.upc.edu

E-SECRETARIA:

Accés als principals 
serveis

https://portal.camins.upc.edu

PORTAL CAMINS:

Portal de serveis per a l'estudiantat UPC.
Consulta dades personals, sol·licituds d'instàncies...

Acreditacions d'idiomes, TFE, Mobilitat...

Intranet de docència i gestió de Camins.

Recursos per a la 
docència

Espai en disc (Unitat P):

CaminsAULES:

Programari per a la docència:

Connexió remota als ordinadors de les 
aules informàtiques
(disponibles nits i caps de setmana).

Connexió remota a un escriptori virtual
(disponible 24 hores al dia).

Disposeu de 25 GB d'espai personal 
per al treball als servidors de l'Escola

Tot arxiu que no deseu a la vostra 
unitat P: s'esborra al reiniciar 
l'ordinador o l'escriptori remot.

Atenció!

Programes necessaris per a les vostres 
activitats lectives disponibles als ordinadors 
de les aules informàtiques, així com des dels 
serveis CaminsBROKER i CaminsDESKTOP.

https://caminstech.upc.edu/serveis/
                aulesinformatiques

https://caminstech.upc.edu/serveis/
programaridocencia

https://caminstech.upc.edu/serveis/
programaridocencia

Accés remot a l'espai personal (P:) 
des d'una pàgina web.

· Aules informàtiques:

· CaminsBROKER:

· CaminsDESKTOP:

https://portal.camins.upc.edu/
caminsbroker

A2-S102, A2-S111, A2-S112, B1-002, B2-101 i D1-101.

https://caminsaules.upc.edu

https://caminsdesktop.upc.edu

· Telèfon:

93 401 70 65

serveistic.camins@upc.edu

· Correu:

https://suport.utgac.upc.edu

· Intranet de Suport UTGAC:

a través dels 
nostres canals d'atenció:

CaminsTECH 
(Serveis TIC de la UTG de Camins)

Per qualsevol consulta, 
petició o incidència 
podeu contactar amb

Centre d'Atenció a l'Usuari, 
B2 - 102, Campus Nord UPC

· Presencialment:

Atenció a l'usuari:

Suport TIC

Curs 2022-23
Informació TIC per a l’estudiantat

https://camins.upc.edu/serveis/guia-estudiants

Escaneja'm per descarregar els enllaços:

https://camins.upc.edu/ca/treballa-en-remot/estudiantat

https://camins.upc.edu/serveis

https://caminstech.upc.edu/

Més informació

· Alta automàtica en els sistemes UPC un 
cop formalitzada la vostra matrícula.

· NOM D’USUARI: 
nom.cognom o nom.cognom1.cognom2

· CREDENCIALS D'ACCÉS:

· Alumnes de nou ingrés: rebreu les vostres 
credencials al correu personal extern que 
vau indicar a la preinscripció.

· Resta d'alumnes: mateix nom d'usuari i 
contrasenya que el curs anterior.

Podeu consultar el vostre nom d’usuari 
o canviar la contrasenya a:

· Si teniu problemes amb el compte 
d’usuari UPC
Contacteu amb l’ATIC:

https://identitatdigital.upc.edu/gcredencials

Compte d’usuari 
UPC

· telèfon: 93 401 62 13
· correu: atic@upcnet.es
· web: https://eatic.upc.edu/ CaminsDESKTOP

CaminsBROKER

https://correu.upc.edu
https://caminstech.upc.edu/serveis/caminsbroker
https://caminstech.upc.edu/serveis/caminsdesktop
https://atenea.upc.edu
https://esecretaria.upc.edu
https://portal.camins.upc.edu
https://caminstech.upc.edu/serveis/programaridocencia
https://caminstech.upc.edu/serveis/aulesinformatiques
https://portal.camins.upc.edu/caminsbroker
https://caminstech.upc.edu/serveis/programaridocencia
https://camins.upc.edu/ca/serveis/pdf/serveis-alumnes.pdf



