COMPTE D'USUARI:

ACCÉS als SERVEIS TIC:

@ ADRE<;A de CORREU

USERNAME: nom.cognom o nom.cognom1-cognom2
PASSWORD: ********
• Alumnes matriculades/matriculats: alta automatica en
els sistemes UPC un cop formalitzada la matricula.
· Alumnes de nou ingrés: rebreu les credencials d'accés
al correu extern que vau indicar a la matricula.
· Resta d'alumnes: mateixa adre�a del curs anterior.

4t

nom.cognom@est.upc.edu
Es pot redireccionar a un altre compte
de correu mitjan�ant la eSecretaria.

E-SECRETARIA

Per saber el vostre nom d'usuari
o canviar la contrasenya:
https://identitatdigital.upc.edu/gcredencials

https://esecretaria. upe.edu
Consultar expedients,
fer sol.licituds electroniques, ...
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A2-S11O, A2-S111, D1-101 i B1-002

INFORMACIO TIC

- Unitat P: espai de disc de 5 GB
per al treball personal. Tot allo
que graveu al disc dur (unitat C)
s'esborra al reiniciar l'ordinador.

EJ

Expedients, acreditacions d'idiomes
practiques, TFG, Mobilitat, ...

lncrement de la quota de disc personal a 5 GB

Aules de lliure accés quan no hi ha classe:
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https://portal.camins.upe.edu

MILLORES per aquest CURS:

Aules de lliure accés: B2-101 i A2-S101
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CourseWare
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AULES TIC de l'ESCOLA:
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PORTAL CAMINS

eSecretaria

Contacteu amb I'ATIC al telefon: 93 401 62 13
correu: atic@upcnet.es
web: https://eatic.upc.edu/

- Software docent: necessari per
a les vostres activitats lectives.

https://atenea.upc.edu

� Cétmms

Si teniu problemes amb el compte d'usuari:

Serveis que s'ofereixen:

CAMPUS VIRTUAL

CURS 2019/2020

Nou servei CaminsDESKTOP:

escriptori remot que permet
l'accés al programari de docencia
de les aules informatiques
des d'una ubicació remota, amb
l'excepció d'aplicacions amb alts
requisits gràfics (Autocad, Revit, etc.)
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�scola de Camins

https://caminsdesktop.upc.edu

- CaminsAULES: accés remot
a l'espai personal (P:) des de la web.
https://caminsaules.upc.edu

- Escàner DIN-A4: disponible a l'aula A2-S101

SERVEIS TIC UTG CAMINS
CAMINSTECH

CaminsDESKTOP

SUPORT TIC:
Per qualsevol problema, podeu
contactar amb CaminsTECH mitjan�ant:
Incidencia: https://gn6.upc.edu/camins
Correu: serveistic.camins@upc.edu
Presencialment: B2-102 Centre Atenció Usuari (CAU)

Descarrega't els
enllaços als serveis

Més informació:

Telefon: 93 401 70 65

https://www.camins.upc.edu/serveis
https://caminstech.upc.edu/

