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Informació Acadèmica
Matrícula
El curs acadèmic s'estructura en dos quadrimestres: primavera i tardor. Així
doncs hi ha dos períodes de matrícula durant el curs: al juliol (quadrimestre
de tardor) i al febrer (quadrimestre de primavera).
Al web de l'ETSEIB podeu consultar la informació específica per a cada
període de matrícula.
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/matricula

Normatives
Tots els estudis de grau i màster de la UPC es regeixen per la Normativa
Acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) que està
disponible al web del Servei de Gestió Acadèmica. Aquesta normativa
regula l'accés, la matrícula, l'avaluació, els reconeixements i transferència
de crèdits i la permanència.
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/
A més l’ETSEIB té normatives pròpies que desenvolupen i completen alguns
punts de la NAGRAMA:
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/reglament-i-normatives

Calendaris
La informació actualitzada de cada curs referent als calendaris acadèmics
i de tràmits està disponible al web de l’ETSEIB:
https://www.etseib.upc.edu/ca/estudis/calendaris
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Informació Acadèmica
La Fase Inicial
La Fase Inicial consta de les deu assignatures del primer curs del pla
d'estudis, que han de ser superades abans de poder passar a segon curs i
té una normativa d'avaluació i permanència diferent a les dels altres cursos.

La Fase Inicial se supera quan:
- S’aproven totes les assignatures, o bé
- S'aproven totes les assignatures excepte una amb una nota ≥ 4 o un
màxim de dues amb nota > 4 tals que
N1 + N2 ≥ 9
En tots els casos la nota mitjana ponderada ha de ser ≥ 5.

La Fase Inicial no se supera quan:
- No se superen 12 crèdits en acabar el primer curs, o bé
- No se superen els 60 crèdits en el termini de 2 anys, si són
estudiants a temps complet (4 anys si són estudiants a temps parcial).
En aquests casos, l’estudiant NO podrà continuar els seus estudis (el
mateix grau) a la UPC.
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Informació Acadèmica

Avaluació
Avaluació
continuada

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Pràctiques, treballs,
projectes...

Exàmens parcials:
calendari publicat
abans de la
matrícula
No es pot canviar la
data; si hi ha problemes
mèdics es necessita un
certificat mèdic oficial i
el % de valor del parcial
s’incorpora a l’examen
final (instància al SIAE).

Exàmens finals:
calendari publicat
abans de la
matrícula
Només es canvia la data si
hi ha problemes mèdics. Es
necessita un certificat
mèdic oficial i la data de
l’examen final es canvia a
la data de l’examen de
reavaluació (instància al
SIAE).

Reavaluació
durant el mes de juliol
Es poden presentar alumnes
matriculats de l’assignatura que
hagin suspès (no ho poden fer
els que tinguin un No Presentat).
Si l'assignatura suspesa és de
tardor, l’alumne es pot presentar
a l’examen de reavaluació en el
mes de juliol si en el
quadrimestre de primavera es
matricula de l’assignatura en un
grup anomenat REAVA (sense
cost).
Si l'estudiant que es presenta a
la reavaluació no supera
l'assignatura, es conservarà la
nota més alta entre el resultat de
l'avaluació ordinària i el de la
reavaluació.
La data de l’examen de
reavaluació no es pot canviar
per cap motiu.
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Informació Acadèmica

Campus Digital ATENEA
Entorn virtual de docència de l’ETSEIB. Per accedir:
- Usuari habitual: nom.cognom

- Contrassenya: Rebreu un missatge per correu electrònic amb les credencials, entre
24 i 48 h després d'haver realitzat la matrícula.

https://atenea.upc.edu

Portal d’assignatures i horaris
https://etseib.upc.edu

Consulta el teu horari a:

Cercador
d’horaris

Horaris

Fitxa
docent

Oferta d'assignatures
impartides a l’ETSEIB

https://guiadocent.etseib.upc.edu/guiadocent/?head
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Informació Acadèmica

Carnet d’Estudiant
Acredita com a estudiant UPC. Aquest curs 20-21 l’emissió i lliurament dels carnets per als
estudiants de nou accés es farà coincidir amb l’inici presencial de les classes, concretament al
Campus Sud serà del 28 de setembre al 9 d’octubre.
Cal demanar cita prèvia. https://mycitaprevia.upc.edu/carnetupc/
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14h i de dilluns a dijous de 15 a
17h.
Podeu obtenir informació de com podeu demanar un nou carnet UPC
en cas que l’hagueu perdut o en el cas que hagi caducat al web
següent:

https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/carnetupc

Beques i Ajuts
La UPC ofereix beques d'aprenentatge i col·laboració per a la formació de l’estudiantat a través
de la realització d’activitats de suport a la docència i a la recerca.

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques

Aula Lliure
L’equip de Mentors d’Aula Lliure, estudiants dels últims cursos, fan tallers de repàs i aconsellen
els estudiants de primer en aspectes generals de la vida universitària a l’ETSEIB. Servei gratuït.

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

aulalliure.etseib@upc.edu
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Serveis de Gestió Acadèmica
Àrea de Suport a la Gestió dels estudis de grau i màster
Dóna suport de gestió i serveis en els processos associats als estudis de grau i màster.
S'estructura en 3 unitats organitzatives: el Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE),
l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissió (ORIA) i l'Oficina de Planificació (PLANI).

https://intranet.utgaeib.upc.edu/ca/qui-som/area-de-suport-a-lagestio-destudis-de-grau-master

SIAE:
Per a consultes dels estudiants sobre tràmits
administratius
o
informació
sobre
normativa acadèmica.

https://demana.upc.edu/etseib

Per consultar l'expedient acadèmic o
realitzar tràmits acadèmics relacionats
amb la matrícula, la permanència,
certificacions acadèmiques o relacionades
amb l'expedient.

https://prisma.upc.edu/

Per completar la teva formació acadèmica
a travès de les pràctiques externes en
empreses, institucions i entitats nacionals i
internacionals.

https://borsapractiques.etseib.upc.edu/

ORIA:

https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat

Gestió de la mobilitat dels estudiants
outgoing i incoming.

https://demana.upc.edu/etseib

Gestió dels processos d'accés, admissió i
acollida als màsters que imparteix l'Escola.

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/
https://demana.upc.edu/etseib
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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

Atenció telemàtica prioritàriament. Atenció Presencial: Planta 1 i planta 5 de l'edifici H.
Atenció telefònica: 93-401.65.97
Aules informàtiques:
L'Escola compta amb 10 aules informàtiques (planta 1, 5 i 8).
Per accedir als ordinadors:
- Usuari: nom.cognom (linux) i nom.cognom@est (windows)
- Contrasenya: data de naixement + els dos últims dígits del DNI (segons apareixen a la
matrícula)

Eines disponibles:
Podeu consultar els horaris, la quota disponible, connectar a pc remot, notificar incidències i
canviar la vostra clau (només accessible des dels pc de les aules informàtiques i via VPN
UPC).

https://serveistic.upc.edu/ca/upclink

Disponibilitat d'aules informàtiques:
L'accés lliure a pc d'aules informàtiques únicament podrà ser en format d'accés remot
(en les franges horàries disponibles i pel nombre d'equips lliures disponibles).

https://guiadocent.etseib.upc.edu/disponibilitat
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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

Reprografia
Servei de copisteria CANON, davant dels ascensors de la planta 0 de l’edifici H. Fotocòpies,
enquadernacions, autoservei d’impressió, apunts. 2 màquines de "servei continuat" a la planta
0 passadís d'entrada als pavellons i a la planta 5a.

Impressió 3D
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.

Taquilles
https://etseib.upc.edu/ca/serveis/taquilles

Servei de taquilles per a estudiants. 15 €
per tot el curs + dipòsit a retornar.

Restauració
El bar està ubicat a la Planta 1 de l’edifici H. Obert de 7.30 h a 20.30 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,
5 i -1 (al costat del Gimnàs).
L'escola compta amb microones distribuïts a les Sales d’Estudi que es poden fer servir en horari
de migdia.

Gimnàs

http://www.upc.edu/esports/abonats/gimnas

El Gimnàs està ubicat a la planta -1,
accès al costat de Consergeria.
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Altres informacions
Delegació d’Estudiants i altres associacions
La Delegació d’Estudiants, òrgan de representació dels estudiants de l’Escola, i altres
associacions d’estudiants es troben a la planta 1.

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

Participació en els 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

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.

BÚSTIA OPINA

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

Projecte d'Optimització
L’Escola participa en el Projecte d’Optimització Energètica (POE) de la UPC: volem reduir
consums energètics innecessaris i així reduir costos econòmics i emissions de CO2.
PARTICIPA: apaga llums que no siguin necessaris, apaga ordinadors i pantalles, optimitza la
climatització, i si tens idees d’estalvi comunica-les via Twitter #ETSEIB #estalvienergetic o per la
Bústia OPINA.
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Altres informacions

Pla d'igualtat de gènere
https://igualtat.upc.edu/ca/pla

Responsable ETSEIB: Ma. Antonia de los Santos
Sotsdirectora de Política Institucional i Qualitat

Oficina d'Inclusió
Serveis per a estudiants amb necessitats educatives
En cas de necessitats especials i/o trastorn permanent o temporal, la UPC pot ajudar a:
- Tràmits de matrícula universitària.
- Exempció de taxes acadèmiques.
- Beques i ajuts a l'estudi.
- Adaptacions curriculars.
- Establiment de disposicions específiques d'examen.

https://inclusio.upc.edu/ca/serveis

oficina.inclusio@upc.edu

Esportistes d’Alt Nivell
Si sou esportistes d'alt nivell, podeu formar part del Programa d'Esportistes Alt Nivell de la
UPC que pretén facilitar la compatibilitat de l'activitat esportiva i els estudis acadèmics.
El programa funciona des del 2008 i més de 600 estudiants de la UPC ja han gaudit d'aquest.
Informeu-vos dels requisits per a formar-ne part i que heu de fer per inscriure-us.

https://www.upc.edu/esports/competicio/esports-alt-nivell

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.
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Altres informacions

Pla d’emergències
L'ETSEIB disposa d'un pla per saber què fer en cas d'emergència.

https://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies

Veure plànol Campus Sud

Seguretat de l'estudiantat
Informació sobre prevenció de Riscos per l'estudiantat.

https://www.upc.edu/prevencio/ca/estudiantat

Directori UPC
Al "Directori UPC" trobareu les dades de contacte de professors i personal de tots els serveis de
la universitat.

https://directori.upc.edu/directori

Estigues informat!
A causa de la situació actual d'emergència sanitària per COVID'19 la informació que conté
aquesta guia pot estar subjecta a canvis. És important que esteu atents als canals informatius
de l'Escola.

@ETSEIB_UPC
https://www.facebook.com/EtseibUpcBcn
http://www.etseib.upc.edu/
https:/ /etseib.upc.edu/ca/lescola/qualitat/opina
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