
Benvinguda als estudiants de
Estudis Universitaris per a majors 

de 55 anys,  diploma en 
«Ciència,Tecnologia i Societat»



 El Campus de Terrassa de la UPC
• 3 escoles: ESEIAAT, FOOT i CITM

• 20 departaments universitaris

• 40 grups de recerca

• 5000 estudiantes

• 500 PDI (Personal docent i investigador)          

• 150 PAS (Personal d’administració i serveis)
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 L’ESEIAAT
• 10 titulacions de grau + 8 màsters + 1 diploma

• Programes de doctorat

• 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 per a majors de 55 anys en 
«Ciència,Tecnologia i Societat»

11 anys d’història
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• Serveis del Campus de Terrassa i de l’ESEIAAT 

o Aparcament d’ estudiants amb 250 places 

o 2 residències d’ estudiants amb 180 places 

o Cafeteria-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 i sales 

d’estudi

o Wifi UPC Guest
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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.  

Aquest pàrquing es troba a 10 minuts de l’ESEIAAT

Horari: Dl. / Dv. 7:30 a 22:00      Places: 250  aproximadament

Targeta d’accés:

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

Pel curs 2019 -2020, el cost és de 10€.  

Per tal de tramitar aquesta targeta s’ha de fer de forma electrònica, informar-se a 
la Recepció de l’Edifici Campus ( carrer Colom, 2) amb la última matrícula del curs 
2019-2020.
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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 2019-2020.

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


•Identificar-te com a titular
•Accedir a les biblioteques de la UPC, al servei de prestec de llibres i 
altres serveis
•Accedir a algunes de les activitats del Servei d'Esports.
•Identificar-te com a soci / sòcia de la cooperativa Abacus
•Gravar-te el Certificat Digital
•Accedir als edificis i pàrquings
•Servei de Reprografia
•Autentificar-se en alguns dels processos electrònics de la UPC
•Museus
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Per què em serveix el Carnet UPC?
el carnet UPC et permet

CARNET ESTUDIANT UPC:

Per tal de tramitar el Carnet d’Estudiant de la UPC, heu de passar 
per el despatx de secretaria edifici TR10 porta 123 a fer la foto.
Del 26 de Setembre fins el dia 2 d’Octubre de 10h30 a 13h

http://bibliotecnica.upc.edu/
http://www.univers.upc.edu/
http://www.abacus.coop/
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/certificatdigital
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/Identitat/sistema-autenticacio-scais


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.univers.upc.edu/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 (Edifici ETSEIAT, sòtan). Accés des del vestíbul de l'escola i 
des de la pista esportiva. De dilluns a divendres, de 10 a 21 h

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a: esports.terrassa@upc.edu
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Plataforma de docència ATENEA  

15 novembre Acte de Graduació Novena Promoció 2016-2019

La vostra opinió: enquestes 

15 sessions en cada assignatura de 3 hores i visites

-----------------------

 30/09 - Inici classes Diploma (1r Quadrimestre)

 24/01 - Fi classes Diploma (1r Quadrimestre)

Nova matricula 2n Quadrimestre places buides

 24/02 - Inici classes Diploma (2n Quadrimestre)

 12/06 - Fi classes Diploma (2n Quadrimestre)
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Docència i Calendari curs acadèmica 2019-2020



Pla d’estudis      
1º Curs

1r Quadrimestre‐Q1 

 Anàlisi del comportament humà (Aula TR11‐02)

 Tècniques en organitzar i treballar la informació (Aula TR10‐120)

 Introducció a les TIC’s (Aula TR10‐120)

2on Quadrimestre‐Q2

 Conèixer el món contemporani

 Les Matemàtiques en la vida quotidiana

 La ciència i la tècnica en la història
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https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q1-analisi-del-comportament-huma.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/Q1.Tcniquesenorganitzaritreballarlainformaci20182019.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q1-introduccio-a-les-tics.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q2-coneixer-el-mon-contemporani.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q2-matematiques-de-la-vida-quotidiana.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q2-la-ciencia-i-la-tecnica-en-la-historia.pdf


Pla d’estudis      
2º Curs

1r Quadrimestre‐Q3

 Electricitat i canvi social i cultural (Aula Diésel ‐ Museu de la Ciència)

 Les transformacions econòmiques dels segles XX i XXI (Aula TR1‐122)

 Salut i Nutrició (Aula TR10‐120)

2on Quadrimestre‐Q4

 Les avantguardes artístiques del segle XX

 Tecnologia i Sostenibilitat

 Literatura Catalana. El plaer de la lectura
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https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q3-electricitat-i-canvi-social-i-cultural.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q3-transformacions-economiques-dels-segles-xx-i-xxi.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/Q3.SalutiNutrici1819.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q4-avantguardes-artistiques-del-s-xx-_docx.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q4tecnologia-i-sostenibilitat.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/Q4.Literaturacatalana.Elplaerdelalectura.pdf


Pla d’estudis      
3º Curs

1er Quadrimestre‐Q5

 Història de la Filosofia (Aula TR1‐122)

 Introducció a la cultura musical (Aula TR10‐120)

 De l’ull al cervell. El meravellós món de la visió (Aula TR1‐122)

2on Quadrimestre‐Q6

 Aproximació a la física i la química

 Geografia Humana

 Cinema, Teatre i Jazz

 Treball de síntesi (Opcional)
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https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q5-historia-dela-filososfia.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q5-introduccio-a-la-cultura-musical.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q6-apoximacio-a-la-fisica-i-la-quimica.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/q6-geografia-humana.pdf
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca/pla-destudis/guies-docents/Treballsintesi20172018.pdf


https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca
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Web del diploma “Ciència, Tecnologia i Societat”

https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu/ca


Equip humà que coordina els Estudis Universitaris del diploma en  

“Ciència, Tecnologia i Societat:

• Joseba Quevedo, Coordinador, email: joseba.quevedo@upc.edu

• Beatriz Escribano, Directora Acadèmica, email:  diploma.eseiaat@upc.edu

• Santi Peiro, Responsable Tècnic Acadèmic, email: diploma.eseiaat@upc.edu

• Patricia Sánchez. Suport Logístic, email: diploma.eseiaat@upc.edu
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