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Titulacions que imparteix l’Escola de Camins, el 
Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i l’Institut de 
Sostenibilitat 

Graus 

Grau en Enginyeria Civil 
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques 
Grau en Enginyeria Geològica 

Màsters 

13 Màsters universitaris en els àmbits d’Enginyeria Civil, d’Enginyeria 
Industrial, i de Medi ambient, sostenibilitat I recursos naturals.  

Doctorat 
11 programes de doctorat relacionats amb el seu àmbit de coneixement.
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WEB DE L’ESCOLA 
On trobar tota la 
informació d’interès 
dividida en diferents 
seccions i on també es 
publiquen notícies i 
activitats d’actualitat.  
Dins de l’apartat Estudis podeu consultar tota la informació 
acadèmica: pla d’estudis, normativa, calendari acadèmic, horaris, 
informació Treball Final d’Estudis, mobilitat, etc.     

 http://www.camins.upc.edu

Als diferents Banners trobareu més informació. 

CAMINS OPENCOURSEWARE
Materials docents en obert i 
planificació de les assignatures. 

PORTAL CAMINS PER ALS
ESTUDIANTS

INTRANET PER  GRAU I MÀSTERS  
Portal on consultar el vostre expedient acadèmic, horaris, 
calendaris, oferta i assignació de TFEs, precompromisos, 
reconeixements, assignació mobilitat, acreditacions 
d’idiomes... 

E-SECRETARIA: 
Per consultar aspectes relacionats amb 
el vostre expedient acadèmic, realitzar 
tràmits i sol·licituds, redireccionar bústia de correu, etc. 

WEB DE LA UTGAC 
Serveis oferts per la Unitat 
Transversal de Gestió de l'Àmbit de 
Camins. 
Podeu accedir al catàleg de Serveis a l’Estudiant. 

 http://utgac.upc.edu

DIRECTORI DE L’ESCOLA: 
Eina de consulta i localització de les 
persones que treballen o col·laboren  a Camins. 

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS: 
Per fer arribar comentaris, suggeriments 
i reclamacions sobre qualsevol tema. 

CANAL CAMINS 
Pantalles informatives als edificis de l’Escola, des d’on es 
donen a conèixer les notícies, activitats i actes diversos que 
es relacionen amb l’àmbit Camins. 

TAULERS D’ANUNCIS
Situats a la planta baixa dels edificis A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, 
D2 i a la primera planta de l’edifici B2. Informació general de 
l’Escola, informació acadèmica com ara: publicació de 
qualificacions d’exàmens, avisos de les assignatures, etc. 

MEDIA CAMINS
Portal audiovisual amb vídeos i fotografies sobre activitats 
de l’Escola, com ara l’acte de graduació, conferències, 
vídeos docents, etc.  

http://media.camins.upc.edu 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS 

BUTLLETÍ DIGITAL UPC 
Notícies per a l'estudiantat UPC de grau i màster que s’envia 
mensualment per email. 

POSA'T LA UPC AL TEU MÒBIL 
Descarrega't les APPs UPC al teu mòbil, et permetrà 
consultar UPCmaps, Atenea i els vídeos de la Universitat, a 
més de tota l'oferta d'estudis. 

http://www.camins.upc.edu/
http://utgac.upc.edu/ca/serveis/estudiantat
http://utgac.upc.edu/
http://media.camins.upc.edu/
http://www.upc.edu/mobilitat
https://www.youtube.com/channel/UCC8b34TlEqsTdjlnGk3ciCw
https://twitter.com/camins_upc
https://www.facebook.com/enginyeriadecamins/
http://ocw.camins.upc.edu
http://www.camins.upc.edu/escola/bustia-oberta
http://portal.camins.upc.edu/
http://camins.upc.edu
http://www.camins.upc.edu/escola/directori
http://www.upc.edu/comunicacio/ca/altaveu/butlleti-electronic-e-estudiantat
https://esecretaria.upc.edu/
http://utgac.upc.edu/ca
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CARNET UPC
T’identifica com a estudiant o 
estudianta de la Universitat/Escola i 
és imprescindible per accedir a 
alguns dels serveis que la UPC posa 
a l'abast de la comunitat: biblioteques, instal·lacions 
esportives, edificis, etc. 

Els estudiants de nou accés, us feu el carnet el mateix dia de 
la matrícula. 

Important per accedir a la sala d’usuaris de l’edifici B2 en 
horari estès (veure Aules Informàtiques) i pel Dipòsit Digital 
del TFE. 

Per qualsevol problema amb el carnet: 
area.recursosiserveis.camins@upc.edu 

 Carnet UPC 

CERTIFICAT DIGITAL 
Per realitzar processos electrònics, com votació electrònica, 
cal disposar del certificat digital en el Carnet UPC.  

        Com obtinc el certificat digital? 

COMPTE PERSONAL

Dóna accés als serveis TIC d’aquesta guia i altres serveis UPC. 
Format: 
Username:  nom.cognom o nom.cognom1-cognom2 
Password: ********  (8 dígits) 

Estudiants nous:  s’obtenen les credencials d’usuari i 
contrasenya durant el procés d'activació del teu compte a la 
UPC que cal fer previ al procés de matrícula.  
Resta Estudiants / Estudiantes:  es manté l’adreça del curs 
passat. 

Per canviar la contrasenya:
https://gauss.upc.edu/gauss/canvicontrasenya 

Per problemes amb el compte personal: contacteu amb l’ATIC 
al telèfon 93 401 62 13, per correu electrònic a atic@upcnet.es 
o mitjançant el web:  https://eatic.upc.edu/ 

CORREU ELECTRÒNIC UPC 
Des del moment  de fer la matrícula, la UPC facilita una bústia 
de correu electrònic . 

Per accedir a la vostra bústia de correu: 

  http://upcnet.upc.edu/serveis/entorn-de-treball/correu-
electronic/correu-upc-edu 
Per connectar-vos, feu servir l’usuari de la UPC indicat a 
l’apartat “Compte Personals”. 

Format de l’adreça: nom.cognom@estudiant.upc.edu Per 
redireccionar el correu de la UPC a un altre compte ho podeu 
fer des de l’e-Secretaria, o bé directament des de l’enllaç:  

https://esecretaria.upc.edu/redirecciocorreu 

XARXA SENSE FILS 
La XSF-UPC permet accedir als recursos de l'Escola, de la UPC i a 
Internet mitjançant dispositius mòbils, sense necessitat d'una 
connexió física.  

Consulteu els espais amb cobertura de connexió i el 
funcionament de la XSF-UPC 

ACCÉS EXTERN 
Accés a alguns serveis interns des de fora de la UPC utilitzant el 
servei UPClink. 

mailto:area.recursosiserveis.camins@upc.edu
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/carnetupc
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/certificatdigital/obtencio-del-certificat
mailto:atic@upcnet.es
https://eatic.upc.edu/
http://upcnet.upc.edu/serveis/entorn-de-treball/correu-electronic/correu-upc-edu
http://upcnet.upc.edu/serveis/entorn-de-treball/correu-electronic/correu-upc-edu
mailto:nom.cognom@estudiant.upc.edu
https://esecretaria.upc.edu/redirecciocorreu
http://www.camins.upc.edu/serveis/entorn-de-treball
https://upcnet.upc.edu/serveis/entorn-de-treball/acces-a-internet-i-a-la-xarxa-upc/acces-a-la-xarxa-upc-1/upclink
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CAMINS OPENCOURSEWARE 
Espai web on trobareu 
materials docents de grau i 
màster que  s’ofereixen a la 
comunitat d’Internet. Podeu 
consultar la informació 
referent a les assignatures 
dels Graus/Màsters, la 
planificació docent i els 
materials i recursos associats.

CAMPUS VIRTUAL  
Plataforma de suport a la 
docència: 

• Intercanvi d’informació i comunicació entre el
professorat i l’estudiantat.

• Publicació de materials i activitats de l’assignatura.
• Accés des de dispositius mòbils

MOOC – EL LENGUAGE DE LA INGENIERÍA 
Per estudiants que hagin d’iniciar estudis 
de grau i vulguin consolidar 
coneixements sobre matèries bàsiques. 

VOCABULARIS TÈCNICS
Termes d’enginyeria civil en diversos idiomes accessible al 
Campus Virtual ATENEA, dins l’aula virtual del centre 
“ETSECCPB”.  També a la web del Servei de llengües. 

PROGRAMARI DOCENT DE DESCÀRREGA GRATUÏTA 
Consulteu els acords UPC de distribució de programari per a 
l’estudiantat. 

AULES D’ESTUDI 
Teniu a la vostra disposició tres aules d’estudi ubicades al 
soterrani de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. Els horaris 
d’accés varien en funció dels períodes d’examen. Podeu 
consultar-los a la vostra delegació d’estudiants i estudiantes. 

AULES D’INFORMÀTICA I SALES DE LLIURE ACCÉS
L’Escola disposa d’aules TIC equipades amb programari 
docent. Per connectar-vos, feu servir l’usuari de la UPC. No es 
pot instal·lar software en aquests ordinadors. 

Serveis que es donen des de les aules: 
• Espai en disc: Unitat P: Disposeu d’un espai de disc de 500

Mb (unitat P) per al treball personal. Tot allò que graveu al
disc dur (unitat C) s’esborra quan es reinicia un PC.

• Escàner DIN-A4: Disponible en la sala de lliure accés A2-S101
• Software docent: Necessari per a les vostres activitats.

Consulteu les aules TIC disponibles, ubicació, 
horaris, característiques i programari docent 
instal·lat.  

BIBLIOTECA RECTOR GABRIEL FERRATÉ (BGRF) 
Situada a l’Edifici BIB del Campus Nord, ofereix accés a la 
bibliografia, documentació,  tesines llegides a l’Escola i a bases 
de dades especialitzades en l’àmbit de l’Enginyeria Civil, 
Geotècnia, Geologia, Enginyeria Ambiental i Càlcul Numèric, 
préstecs de equips, servei d’impressions i fotocopiadores, entre 
d’altres recursos, en un edifici amb espais per a l’estudi 
individual i en grup.  

Consulteu els horaris i serveis oferts a la web de 
Bibliotècnia. Recordeu que necessiteu el carnet de 
la UPC per utilitzar-ne alguns d’ells. 

http://www.upc.edu/slt/ca/estudiant
http://www.upc.edu/aprendre/vida-universitaria/suport-a-lestudi/distribuciosw
http://www.camins.upc.edu/serveis/recursos-docencia/aules-informatiques
http://www.camins.upc.edu/serveis/recursos-docencia/aules-informatiques
http://bibliotecnica.upc.edu/
http://ocw.camins.upc.edu
http://atenea.upc.edu
http://moocs.ucatx.cat/courses/course-v1:UPC+LenguajeIngenieria+2016/about
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SUPORT ACADÈMIC 

Caps d’estudis 
Ofereixen un servei d’orientació per al desenvolupament del 
currículum acadèmic dels estudiants. Per concertar visita amb 
els caps d’estudis, adreceu-vos a la Unitat de Suport a la Gestió 
dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM). 
E-mail: graus.camins@upc.edu 

Coordinador i coordinadora de curs 

Vetllen per la coordinació de les activitats entre les assignatures 
de grau d’un curs i donen suport en tots els aspectes 
relacionats amb el desenvolupament de la docència. Mitjançant 
els coordinadors i coordinadores podeu canalitzar totes les 
consultes i suggeriments que tingueu en relació a les 
assignatures. 

Podeu consultar el llistat de coordinadors i coordinadores a: 
http://www.camins.upc.edu/escola/estructura-i-
organtizacio 

Tutorització de l’estudiantat de fase inicial 

A l’inici del curs s’assigna als estudiants i estudiantes un 
tutor o tutora d’entre el professorat. El tutor dóna suport i 
orienta als estudiants en els aspectes acadèmics mitjançant 
sessions de grup i individuals, i també fa un seguiment 
personalitzat del seu procés d’aprenentatge. L’assignació de 
tutors es pot consultar en el Campus Digital ATENEA. 

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
Els estudiants i les estudiantes de l’Escola teniu la 
possibilitat de participar en diversos programes de mobilitat 
internacional durant un quadrimestre o un curs acadèmic, 
tant per realitzar assignatures com per fer el TFG/TFM.  
E-mail: mobilitystudents_out.camins@edu 

       http://www.camins.upc.edu/estudis/mobilitat 

PRÀCTIQUES 
Els estudiants i les estudiantes de l’Escola podeu fer pràctiques 
en empreses i institucions per completar la vostra formació 
acadèmica. D’acord amb cada pla d’estudis, les pràctiques poden 
ser curriculars o extracurriculars. Podeu participar-hi si heu 
superat el 50% dels crèdits totals dels estudis de grau. En el cas 
d’estudis de màster, com a norma general, heu d'haver superat 
un mínim de 15 ECTS. Queden exclosos d'aquest requisit els 
màsters de 60 ECTS i el màster en Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports. 

Per a més informació, adreceu-vos a: 
Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster 
(USGEGM). E-mail: practiques.camins@upc.edu 

http://www.camins.upc.edu/universitat-
empresa/practiques 

DIPÒSIT DIGITAL DEL TREBALL DE FINAL D’ESTUDIS 
Es lliura en format digital. El dipòsit digital té per objectiu 
apropar i facilitar la gestió als usuaris. També permet la gestió 
documental en suport electrònic dels treballs presentats, en 
garanteix la conservació permanent, l'arxiu i la custòdia. 

       Consulteu els requisits per fer el dipòsit 

GESTOR DE TORNS 
Situat a Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i 
Màster (USGEGM), a la planta baixa de l’edifici C2.  Ajuda a 
gestionar els tràmits i reduir cues. Podeu agafar un tiquet (dins 
l’horari d’atenció) que us indica el número de torn adjudicat i la 
taula USGEGM on us atendran. L’ordre de torn és visible a la 
finestreta de la Unitat i a les pantalles del Canal Camins.  

mailto:graus.camins@upc.edu
http://www.camins.upc.edu/escola/estructura-i-organtizacio
http://www.camins.upc.edu/escola/estructura-i-organtizacio
mailto:mobilitystudents_out.camins@edu
http://www.camins.upc.edu/estudis/mobilitat
mailto:practiques.camins@upc.edu
http://www.camins.upc.edu/universitat-empresa/practiques
http://www.camins.upc.edu/universitat-empresa/practiques
http://www.camins.upc.edu/estudis/treball-final-destudis-1/diposit
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SERVEIS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Servei dirigit als estudiants dels darrers cursos perquè coneguin 
el mercat professional i millorin les seves competències i 
habilitats per facilitar la cerca de feina. 

Consulta les activitats 

FUTUR CIVIL 
Trobada anual organitzada pels estudiants de l’Escola de 
Camins, adreçada als estudiants dels darrers cursos amb un 
doble objectiu: d’una banda, donar a conèixer les possibilitats 
professionals de l’enginyeria, i de l’altra, promoure accions 
conjuntes entre estudiants, empreses i institucions. 

Els organitzadors poden demanar suport en l'elaboració del 
protocol de l'acte a la Unitat de Suport Institucional i Relacions 
Externes. 

 http://futurcivil.upc.edu/ 

JORNADA D’ESCOLA

Se celebra al mes d'abril i és organitzada per la Delegació 
d'Alumnes. La Jornada consisteix en tot un seguit d'activitats 
(sessions de treball, presentacions de projectes de recerca, 
col·legis professionals i altres organitzacions) que persegueixen 
la interacció dels estudiants amb els diversos agents del camp 
de l'Enginyeria Civil. 

Els organitzadors poden demanar suport en l'elaboració del 
protocol de l'acte a la Unitat de Suport Institucional i Relacions 
Externes. 

  Jornada d’escola 

PROGRAMA INNOVA

Els estudiants i estudiantes que vulgueu crear la vostra 
pròpia empresa, disposeu de l’assessorament del Programa 
Innova gestionat pel Servei de Gestió de la Innovació. El 
programa us ofereix suport en l’estructuració i validació del 
vostre projecte empresarial, espais d’emprenedoria i la 
possibilitat de participar en el concurs d’idees de negoci en el 
marc Emprèn UPC.  

http://pinnova.upc.edu/ 

https://www.upc.edu/emprenupc/ca 

BORSA DE TREBALL DE LA UPC 

Presenta en un sol entorn les ofertes de treball d'empreses 
cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa 
integra l'oferta de les borses de treball dels centres docents 
de la UPC i permet filtrar segons l'especialitat professional 
d'interès, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

 Borsa de treball 

UPC ALUMNI 

Integrat dins de la Borsa de Treball de la UPC. Servei i 
recursos per als titulats i titulades que els facilita la 
interacció, així com la possibilitat de desenvolupar, 
mitjançant la xarxa, noves relacions professionals i 
personals.  

 http://alumni.upc.edu/

http://www.camins.upc.edu/universitat-empresa/orientacio-professional
http://futurcivil.upc.edu/
http://www.camins.upc.edu/universitat-empresa/forums
http://pinnova.upc.edu/
https://www.upc.edu/emprenupc/ca
https://www.upc.edu/emprenupc/ca
https://alumni.upc.edu/carreres-professionals/borsa-de-treball
http://alumni.upc.edu/
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ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Podeu participar als següents Òrgans de Govern: 

• De la UPC: Consell de l’Estudiantat, Claustre Universitari,
Consell de Govern.

• De l’Escola: Junta d’Escola, Comissió Permanent.
Les vacants que es produeixen en els òrgans col·legiats es 
cobreixen, com a mínim, mitjançant una convocatòria 
d’eleccions durant el primer quadrimestre del curs acadèmic. 

http://www.camins.upc.edu/escola/estructura-i-
organtizacio 

• Del DECA (Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental):
Consell del DECA, Comissió Permanent.
Correu electrònic: direccio.deca@upc.edu

DELEGACIÓ D’ALUMNES DE L’ESCOLA

És l’òrgan representatiu de l’estudiantat mitjançant el qual 
es poden canalitzar els suggeriments, les propostes, 
incidències acadèmiques, etc. 

Ubicació: Edifici Omega, despatx 001. Campus Nord 
Tel. 93 413 76 63 
Correu electrònic: daec.camins@upc.edu 

 http://daec.camins.upc.edu 

Delegats i/o delegades de classe:
Són escollits per votació a principi de curs amb l’objectiu de 
facilitar la comunicació entre els alumnes i la delegació i 
canalitzar problemàtiques que afectin a tota una classe o a un 
curs. 

Contribuir 
activament a la 

vida universitària 
és molt important 

per a tu. 

http://www.camins.upc.edu/escola/estructura-i-organtizacio
http://www.camins.upc.edu/escola/estructura-i-organtizacio
mailto:direccio.deca@upc.edu
mailto:daec.camins@upc.edu
http://daec.camins.upc.edu/
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ELS SERVEIS ADMINISTRATIUS S’OFEREIXEN DES DE LA UTGAC
(UNITAT TRANSVERSAL DE GESTIÓ DE L'ÀMBIT DE CAMINS)

Unitat de Suport a la Gestió 
dels Estudis de Grau i 

Màster (USGEGM) 

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

Unitat de Suport a la gestió 
de la recerca i transferència 

de resultats (USRTR) 

Unitat de Suport institucional i 
relacions externes (USIRE) 

Ubicació: F Servei Informació i 
Atenció a l’Estudiant (SIAE) 
- Edifici C2 – Planta 0 
Email:  
graus.camins@upc.edu 
masters.camins@upc.edu 

Atenció a l’estudiantat, Accés, 
Admissió,  Matrícula, Mobilitat, 
Pràctiques, Tràmits acadèmics, 
Beques i ajuts, Convalidacions, 
Reconeixements, Títols, 
Sol·licitar visites amb els caps 
d’estudis...  

Ubicació: Edifici C2 – Planta 2 

Suport estudiants de doctorat, 
Admissió, Matrícula, Dipòsit de 
Tesis, Títol, Tràmits,… 

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

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

Ubicació: Edifici C2 – Planta 1 
Tel.  93 401 07 93 
Email: promocio.camins@upc.edu 
secretaria.direccio.camins@upc.edu 

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

Unitat de Suport a 
departaments i instituts 

(USDI) 

Unitat de Serveis TIC - 
CaminsTECH 

Unitat de Recursos i serveis 
(URS) 

Consergeries 

Ubicació: Edifici B2 – Planta 2 

Suport òrgans de govern del 
Departament d’Enginyeria Civil 
Ambiental i l’Institut Flumen, 
planificació estratègica, 
elaboració i control dels 
pressupostos, contractació PDI, 
logística… 

Ubicació: Edifici B2 – Planta 1 
Tel. 93 401 70 65 
E-mail: 
serveistic.camins@upc.edu 
Accés Tiquets 
Aules informàtiques, 
Programari docent, Intranets 
docents, Comptes personals, 
sistemes d’informació, càlcul 
intensiu, serveis multimèdia, 
serveis web, xarxa de dades i 
wifi... 

Ubicació: Edifici B2 – Planta 2 
E-mail: 
area.recursosiserveis.camins@
upc.edu 

Gestió de carnets UPC, accessos 
i reserves d’espais, gestió 
beques suport als estudis,... 

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

Accessos edificis. Taulers d’anuncis, 
correspondència, incidències, ... 

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

http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-gestio-estudis-grau-i-master/unitat-de-suport-gestio-estudis-grau-i-master
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-gestio-estudis-grau-i-master/unitat-de-suport-gestio-estudis-grau-i-master
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-gestio-estudis-grau-i-master/unitat-de-suport-gestio-estudis-grau-i-master
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-gestio-estudis-doctorat/unitat-de-suport-gestio-estudis-doctorat
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-gestio-estudis-doctorat/unitat-de-suport-gestio-estudis-doctorat
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-gestio-recerca-i-trr
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-gestio-recerca-i-trr
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-gestio-recerca-i-trr
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-institucional-i-relacions-externes
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-institucional-i-relacions-externes
mailto:graus.camins@upc.edu
mailto:masters.camins@upc.edu
mailto:recerca.camins@upc.edu
mailto:promocio.camins@upc.edu
mailto:secretaria.direccio.camins@upc.edu
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-departaments-i-institut
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-departaments-i-institut
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-suport-departaments-i-institut
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-serveis-tic/unitat-de-serveis-tic
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-serveis-tic/unitat-de-serveis-tic
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-recursos-i-serveis/unitat-de-recursos-i-serveis
http://utgac.upc.edu/ca/qui-som/unitat-de-recursos-i-serveis/unitat-de-recursos-i-serveis
mailto:serveistic.camins@upc.edu
http://gn6.upc.edu/camins
http://gn6.upc.edu/camins
http://utgac.upc.edu/
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Informació i 
comunicació 

Accés als Serveis 

Recursos per 
docència 

Suport acadèmic 

Orientació 
professional 

Participació 

Serveis 
administratius 

Altres serveis 
del Campus 

COORDINACIÓ DE CAMPUS 
Coordinació: Planta baixa edifici Omega  
Tel. 93 41378 00
Consergeria General:
Situada al soterrani de l’edifici A3. També als aularis, en 
horari de 8 a 21 h. Personal de consergeria edificis A1, A3 i A5. 
Tel. 93 401 70 63

ASSOCIACIONS 
Si voleu fer activitats esportives, culturals, de solidaritat, etc. 
consulteu les associacions que teniu a la vostra disposició. 

Associacions 

SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA
Suport als membres de la comunitat universitària mitjançant 
serveis i recursos lingüístics: oferta de cursos de català, anglès i 
habilitats comunicatives. 
Promou intercanvis lingüístics per a la pràctica de llengües, 
defineix criteris per redactar documents en diferents llengües, 
facilita models de documents, etc. 
Tel. 93 401 74 97 

http://www.upc.edu/slt/ 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Podeu consultar el manual d'acollida a l'estudiantat en matèria 
de prevenció de riscos en tres idiomes. 

SERVEI DE CAFETERIA-RESTAURANT DE L’ESCOLA
Ubicació: Edifici B2,  planta baixa 
Tel. 636 468 663 
Horari ininterromput de 7:30 a 19 hores. 

UPCESPORTS
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 

SINDICATURA DE GREUGES 
Canalitza tots els greuges, queixes, suggeriments, iniciatives i 
propostes de millora. Atén qualsevol persona que no es 
consideri suficientment atesa mitjançant els canals de què 
disposa la comunitat.

Ubicació: Edifici Til·lers. Pl 4. C. Jordi Girona, 31. 
Tel. 93 401 63 36 /Fax: 93 401 77 66 
E-mail: sindic.greuges@upc.edu  

http://www.upc.edu/sindicatura 

CENTRE DE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
Impulsa i dóna suport a iniciatives solidàries dels membres de la 
UPC cap a països i regions on les situacions de desigualtat són 
més notòries. També desenvolupa una tasca de formació i 
sensibilització sobre aquesta qüestió. 
Ubicació: Campus Nord. Edifici TS (edifici Til·lers) 
Tel. 93 401 59 61 

 http://www.upc.edu/ccdç 

ALLOTJAMENT 
La UPC disposa de residències universitàries a Barcelona amb 
apartaments totalment moblats i equipats. 

http://www.upc.edu/aprendre/vida-
universitaria/allotjament 

ATENCIÓ A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS 
Suport per facilitar la integració dels estudiants i estudiantes 
que presenten algun tipus de discapacitat física o sensorial. 

Tel.  93  4137155 (gèneres) 93 4010700 (discapacitat) 
http://www.upc.edu/igualtat/ 

EMERGÈNCIES 
Per a qualsevol emergència, adreceu-vos les 24 h. del dia al 
Centre de Control, soterrani A3.              
Tel. 93 4011623 
A la planta baixa de l’edifici C1 tenim un desfibril·lador per a 
primers auxilis. 

http://www.camins.upc.edu/escola/associacions-destudiants
http://www.upc.edu/slt/
https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/estudiantat/manual-acollida-a-estudiantat-prl
http://www.upc.edu/esports
mailto:sindic.greuges@upc.edu
http://www.upc.edu/sindicatura
http://www.upc.edu/ccd
http://www.upc.edu/aprendre/vida-universitaria/allotjament
http://www.upc.edu/aprendre/vida-universitaria/allotjament
http://www.upc.edu/igualtat/
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