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Correu UPC

El correu de la UPC és Gmail. Tots els estudiants tenen un compte d’usuari 
UPC des del moment en que es matriculen, amb l’adreça:

usuari@estudiantat.upc.edu

● Les bústies es gestionen des de Google, però l'autenticació es fa a la UPC, 
amb l'usuari i la contrasenya de la intranet, per tant és el mateix usuari 
que permet accedir als recursos de la UPC (p.e. xarxa wifi, ATENEA...)

● Es pot accedir al correu des de https://correuv3.upc.edu o a través de 
Gmail

https://serveistic.upc.edu/ca/correu-v3-gmail
https://correuv3.upc.edu


Connexió a xarxa

Tots els espais de l’ETSAB tenen cobertura wifi a través de dues xarxes:

● Eduroam - per a tota la comunitat educativa, accessible amb l’usuari UPC

● UPCGuest - xarxa d’accés temporal per a persones que estan de visita

Servei UPClink (VPN - Virtual Private Network)

Aquest servei permet accedir als recursos de la xarxa UPC de forma segura 
quan us connecteu des de fora de la UPC per mitjà de qualsevol dispositiu.

https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc/documentacio/assistent-de-configuracio-per-eduroam
https://serveistic.upc.edu/ca/upclink


Programari

● La UPC disposa de diferents acords de distribució de programari adreçat 
a tot l'estudiantat amb matrícula vigent.

● L’ETSAB també disposa d’acords de programari específic de l’àmbit de 
l’arquitectura, que s'adequa a les necessitats docents dels estudis que 
s’hi imparteixen i està instal·lat als ordinadors de les aules.

Llistat de programari instal·lat a les aules informàtiques

● Al vostre ordinador personal podeu instal·lar tots els programes que 
siguin lliures o gratuïts, així com aquells que el fabricant tingui una oferta 
adreçada a l'estudiantat. Per alguns programes hi ha l'opció d'una versió 
temporal de prova.

https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft/el-servei/programari-per-a-estudiantsi-professors
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic/programari


Treball al núvol: Google Workspace i Office 365

● Google Workspace

El compte UPC activat a Google Workspace per a tots els estudiants facilita la 
docència no presencial (és el del correu electrònic UPC): 

usuari@estudiantat.upc.edu

● Office 365

Tots els estudiants, a més, tenen un compte de Microsoft que permet accedir 
a moltes eines de l’Office 365 online:

usuari@office365.estudiantat.upc.edu

Aquest compte no comporta tenir una bústia de correu electrònic, tot el correu està redirigit cap a la 
bústia oficial de la UPC, que és Gmail.

https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education
https://serveistic.upc.edu/ca/office365


Sala de pràctiques

La Sala de Pràctiques A-S1 està equipada amb:

● 31 ordinadors connectats a la xarxa fixa i amb tot el programari 
especificat anteriorment instal·lat

● 3 escàners A3
● Sistema de projecció, per a docència eventual

L’accés és obert a tot l’estudiantat per realitzar exercicis i pràctiques de les 
assignatures de les titulacions oficials, sota les següents condicions d'ús:

● No és permès instal·lar cap programari addicional ni modificar la configuració de les màquines.
● Cal guardar els arxius i documents en una memòria USB externa. Tot allò que no es guardi 

prèviament es perd al reiniciar la sessió, sense cap possibilitat de recuperació.
● L'accés a la sala de pràctiques està regulat per l'horari del Servei TIC.



Sala de pràctiques



App UPC Estudiants

App UPC Estudiants és l’aplicació mòbil dirigida als estudiants que facilita la 
consulta de la informació d'utilitat de la UPC.

A través d’aquesta aplicació, la UPC ofereix informació i recursos pràctics per 
al dia a dia de l’estudiantat, de caràcter general i també individualitzat com:

● consulta de qualificacions parcials i finals
● consulta dels horaris de les assignatures
● avisos de canvis d’horaris de classes
● carnet de l’estudiant
● els teus avisos

Disponible per a 

dispositius

iOS i Android

https://serveistic.upc.edu/ca/app-upc


+info

Més informació a: https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic

● Guia de recursos per a l’estudiantat - Recomanacions sobre el programari 
i maquinari més adequat per la carrera

● Consells de seguretat - Protecció de l’ordinador personal, precaucions...

● FAQs - Respostes a dubtes més freqüents sorgits arran del treball i la 
docència en remot

● Horari i calendari del Servei TIC i la Sala de Pràctiques (presencial)

● Normes bàsiques d’ús de les aules informàtiques

https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic/guia-recursos-estudiantat
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic/consells-de-seguretat
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic/preguntes-frequents-faq
https://etsab1.upc.edu/web/general/calendario/calendario.htm?i=2&a=2021&m=1&t=4
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic/normes-basiques-del-servei
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