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Estudiants dels últims cursos fan tallers de repàs als estudiants
de primer. Servei gratuït.

Les inscripcions són al setembre i al març a través d’ATENEA.

L’Aula Lliure NO
substitueix les classes

impartides pel
professorat de l’Escola



Serveis TIC

Informació i suport a les aules informàtiques i docents, programari
disponible, serveis de suport a la docència i l'aprenentatge. 
si.etseib@upc.edu https://suportic.etseib.upc.edu

L’Escola compta amb 11 aules informàtiques: Edifici H plantes 1, 5 i 8

Per accedir als ordinadors: 

• Usuari: nom.cognom (linux) i nom.cognom@est (windows).

• Contrasenya: 8 dígits, els 6 primers corresponen a la data de 
naixement (expressada en 2 dígits pel dia, mes i any), més els 2 
últims dígits del vostre DNI o document acreditatiu que vau fer
servir durant el procés de matrícula.

https://suportic.etseib.upc.edu/


Eines disponibles: consultar els horaris, la quota disponible, 
connectar-vos remotament als ordinadors de les aules, notificar-nos 
incidències i canviar la vostra clau d'accés dels ordinadors de les aules, 
des de la Intranet https://aules.etseib.upc.edu des dels propis 
ordinadors de les Aules

https://serveistic.upc.edu/ca/upclink mitjançant VPN de la UPC

Al següent enllaç podeu consultar informació sobre com realitzar la 
connexió remota a aules i altres eines de suport a l'aprenentatge:
https://etseib.upc.edu/ca/serveis/solucions-tic

Disponibilitat d'aules informàtiques: 

L'accés lliure als ordinadors d'aules informàtiques
• Presencial: en horari lectiu
• En remot: en horari no lectiu, nits, i caps de semana
https://guiadocent.etseib.upc.edu/disponibilitat

https://aules.etseib.upc.edu/
Guia acollida - Altres serveis.pptx
Guia acollida - Altres serveis.pptx
Guia acollida - Altres serveis.pptx


ALTRES SERVEIS

Biblioteca

Espais per treballar en grup o bé individualment, préstec
d'ordinadors portàtils i altres equipaments, i tots els llibres
recomanats a la Guia Docent, apunts i exàmens d'anys anteriors. 
biblioteca.etseib@upc.edu https://bibliotecnica.upc.edu/etseib

Guia acollida - Altres serveis.pptx
Guia acollida - Altres serveis.pptx


Reprografia – Impressió 3D

Servei de copisteria CANON, davant dels ascensors de l’edifici H 
planta 0. Fotocòpies, enquadernacions, autoservei d’impressió, 
apunts. 
Autoservei - "servei continuat" a la planta 0 passadís d'entrada als 
pavellons. 

Servei d'impressió 3D a l'Espai de Fabricació Digital, situat a la 
planta 0 de l'edifici H. Es tracta d'un servei de l'ETSEIB gestionat per 
estudiants becats.

ALTRES SERVEIS



El bar està ubicat a la Planta 1 de l’edifici H. Obert de 7.30 h a 19.30 h i 
ofereix un menú diari (entre les 13 h i 15 h). Hi ha màquines d’autoservei de 
begudes i aliments a la planta 0. L'escola compta amb microones
distribuïts a les Sales d’Estudi que es poden fer servir en horari de migdia. 

Restauració:

Taquilles:

Servei de taquilles per a estudiants. 15 € per tot el curs + dipòsit a retornar. 
https://etseib.upc.edu/ca/serveis/taquilles

Gimnàs:

El Gimnàs està ubicat a la planta -1, accès al costat de Consergeria. 
http://www.upc.edu/esports/abonats/gimnas

Guia acollida - Altres serveis.pptx
http://www.upc.edu/esports/abonats/gimnas


Delegació d’Estudiants i altres associacions

La Delegació d’estudiants, òrgan de representació dels estudiants de 
l’Escola i altres associacions es troben a l’edifici H planta 1.
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants

Participació en òrgans de govern

Com a estudiant, pots implicar-te i participar en els diversos òrgans de 
govern de l’ETSEIB com a membre representant del teu col·lectiu.
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio

https://etseib.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants


Sistema de Garantia Interna 
de la Qualitat

L’ETSEIB disposa d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
implantat des de l’any 2011 que actua com a instrument per assegurar 
la qualitat de les seves titulacions, i permet donar resposta de manera 
adequada a les necessitats de rendició de comptes i transparència.

Mitjançant la Bústia Opina de l’ETSEIB pots formular suggeriments de 
millora i/o queixes, i agraïments i/o felicitacions.

https://etseib.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/qualitat/opina


Pla d’igualtat de gènere
Responsable ETSEIB: Marta Peña Carrera
Sotsdirectora cap d’estudis de Graus i de compromís social 

Oficina d’Inclusió
Serveis per estudiants amb necessitats educatives especials
Responsable ETSEIB: Núria Pla García
Sotsdirectora de planificació i prospectiva
oficina.inclusio@upc.edu https://inclusio.upc.edu/ca/serveis

Esportistes d’Alt Nivell de la UPC
Si sou esportistes d’alt nivell, podeu formar part del Programa d’Esportistes d’Alt 
Nivell de la UPC que pretén facilitar la compatibilitat de l’activitat esportiva i els 
estudis acadèmics.
https://www.upc.edu/esports/competicio/esports-alt-nivell

mailto:oficina.inclusio@upc.edu
https://inclusio.upc.edu/ca/serveis
https://www.upc.edu/esports/competicio/


Gestió dels objectes perduts
Els objectes perduts durant el curs es custodien a Consergeria, fins al 30 de setembre 
del curs següent; si no són reclamats es donen a una ONG. 

Pla d’emergències

L’ETSEIB disposa d’un pla per saber què fer en cas d’emergència.
https://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies

Seguretat de l’estudiantat
Informació sobre prevenció de Riscos per l’estudiantat
https://www.upc.edu/prevencio/ca/estudiantat

Estigues informat/da

https://inclusio.upc.edu/ca/serveis
https://www.upc.edu/prevencio/ca/estudiantat
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/prevencio-de-riscos/prevencio-de-riscos-laborals
https://twitter.com/ETSEIB_UPC
http://t.co/AWTV80zYJ4
https://www.instagram.com/etseib/



