
Benvinguda als estudiants de
Estudis Universitaris per a la Gent 

Gran en Ciència,Tecnologia i 
Societat



 El Campus de Terrassa de la UPC

• 3 escoles: ESEIAAT, FOOT, CITM

• 1 Institut de recerca: Intexter

• 20 departaments universitaris

• 40 grups de recerca
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Els edificis de la UPC a Terrassa
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Moderador
Notas de la presentación
Edificis ESEIAAT1. Direcció2. Cap de la Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa (UTGCT)3. Unitat de suport a Departaments i Institut4. Unitat de Relacions externes i suport institucional5. Unitat de suport a la Gestió d'Estudis de Grau, Màster i Doctorat6. Unitat de suport a la Gestió de la Recerca i TRR7. Unitat de Recursos i Serveis8. Servei d'Obres i Manteniment9. Serveis TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicació)10. Unitat de Serveis Tècnics de Laboratori11. Biblioteca
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 La ESEIAAT
• 10 titulacions de grau + 8 màsters + el diploma de “Ciència, 

Tecnologia i Societat”

• 4 programes de doctorat + 34 grups de recerca

• 4.100 estudiants (400 estudiants de mobilitat

• 450 PDI (Personal docent i investigador)          

• 136 PAS (Personal d’administració i serveis)

• 22 delegacions i associacions + Actes

• 183 Convenis amb institucions d’àmbit internacional ⇒ 906 
places de mobilitat internacional

• Aproximadament 1000 convenis Universitat-Empresa 
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 Estudis Universitaris Gent Gran en 

Ciència, Tecnologia i Societat
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1r Curs * Tècniques en organitzar i treballar la informació
* La ciència i la tècnica en la història
* Anàlisi del comportament humà
* Conèixer el món contemporani
* Matemàtiques d’avui en dia
* Introducció a les TIC’s

2n Curs * Les transformacions econòmiques del segle XX i XXI
* Electricitat i canvi social i cultural
* Les avantguardes artístiques del segle XX
* Tecnologia i sostenibilitat

3r Curs * Aproximació a la física i la química
* Història de la filosofia
* Introducció a la cultura musical
* Geografia humana
Treball de síntesi (opcional)



• Serveis del Campus de Terrassa i de l’ESEIAAT 
o Aparcament d’estudiants amb 200 places 
o 2 residències d’estudiants amb 180 places 
o Menjador universitari i Sales Polivalents 
o 1 gimnàs i pista poliesportiva
o Aules informàtiques i d’estudi
o 1 biblioteca amb més de 25.000 documents propis
o Wifi
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PÀRQUING ESTUDIANTS CAMPUS DE TERRASSA
Tots els estudiants matriculats tenen accés al pàrquing d’estudiants que es troba al 
carrer Marinel·lo Bosch cantonada Pau Marsal de Terrassa. Link informatiu:

http://serveisterrassa.upc.edu/seccio/administracio/pags/58

Aquest pàrquing es troba a 10 minuts de l’ESEIAAT

Horari: Dl. / Dv. 7:30 a 22:00 Places: 250 (aprox.)

Targeta d’accés:

Per accedir a aquest pàrquing es facilita aquest dispositiu d’accés, sota dipòsit. 

Pel curs 2017-2018, el cost és de 12€. S’ha de renovar cada curs acadèmic a un 
preu de 6€. Si es torna el dispositiu en bones condicions es retornaran 3€.

Per tal de tramitar aquesta targeta han de presentar-se a la Recepció de l’Edifici 
Campus ( carrer Colom, 2) amb la última matrícula del curs 2017-2018
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BIBLIOTECA CAMPUS TERRASSA
Tots els estudiants matriculats als Estudis Universitaris en Ciència, Tecnologia i 
Societat tenen accés a la Biblioteca del Campus de Terrassa. Per tal d’utilitzar els 
serveis només us heu  d’identificar amb el carnet d’estudiant o amb la còpia de 
la última matricula del curs 2017-2018.

La Biblioteca del Campus de Terrassa es troba a l'edifici TR-9, a la Plaça del 
Campus de Terrassa. Plaça del Campus s/n. 08222 Terrassa

Adjuntem link informatiu de serveis que ofereix la BCT:

http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-terrassa
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CARNET ESTUDIANT UPC 

Una vegada formalitzada la matrícula,  us convocarem per 
fer el carnet.

No haureu de portar la foto.

S’ instal·larà una webcam en un aula per fer la foto 

i es generarà els carnets que seran distribuïts els estudiants 
una vegada editats i facilitades les dades personals. 
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XARXA SENSE FILS 
Si teniu un portàtil amb wi-fi o tablet, podreu fer servir la xarxa sense fils de la 
UPC ja que tot l'edifici disposa de cobertura.

Per a més informació de la xarxa sense fils de la UPC i de com connectar-s'hi 
consulteu aquesta web: http://upcnet.upc.edu/serveis/servidors-i-
xarxes/gestio-de-xarxes/xarxes-sense-fils-upc-eduroam/xarxes-sense-fils-upc-
eduroam/#ManualsXSF-UPC.

El nom d’usuari i password el rebreu per mail o a les aules  on realitzeu la 
docència. 
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MATERIAL DEL CURS 
El núvol Terrassa és la plataforma de suport de docència a on el professorat 
posarà a la disposició de l’estudiantat tot el material docent.

S’està estudiant la possibilitat de canviar a Atenea com a nova plataforma de 
suport a la docència.

En breu rebreu per mail el link de accés a aquesta plataforma i password per 
accedir a les vostres assignatures.
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SERVEIS D’ESPORTS I AVANTATGES
El Servei d’Esports té la seva pròpia web, a la que podeu accedir per tal d’estar 
informats de totes les activitat

http://www.upc.edu/esports/campus/terrassa

El Servei d'Esports posa a l'abast de tota la comunitat universitària de la UPC un ampli 
ventall de serveis. Podràs gaudir d'avantatges i descomptes en centres esportius o 
per a la pràctica d'esports individuals, però també podràs aprofitar altres avantatges 
en temes de salut, viatges, informàtica,...

Tanmateix et posem al teu abast alguns dels propis serveis que s'ofereixen a les 
instal·lacions esportives de la UPC, com poden ser els serveis de massatges i estètica, 
el nou servei de fisioteràpia i el d'entrenament físic personal entre altres.

 GIMNÀS DEL CAMPUS  C/ Colom 11, Edifici TR5 antiga ETSEIAT (semisòtan)
Accés al gimnàs i a les oficines des del vestíbul de l'edifici i des de la pista 
poliesportiva.
Telf: 937398205           Horari: De dilluns a divendres de 10 a 21 h

Acte de Benvinguda

13

http://www.upc.edu/esports/campus/terrassa

	Benvinguda als estudiants de��Estudis Universitaris per a la Gent Gran en Ciència,Tecnologia i Societat�
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13

