
SERVEIS INFORMÀTICS  DEL CAMPUS

DE TERRASSA A LA FOOT

SICT  FOOT

SERVEIS PER A ESTUDIANTS: COMPTES 
Com a estudiants de la UPC, teniu un compte (nom d’usuari i

contrasenya), que us permet accedir als vostres recursos

informàtics. 

ON PUC ACCEDIR AMB EL MEU COMPTE?

- Aules Informàtiques FOOT

- GSuite Google: Gmail, Drive, Meet, etc

- Webs UPC

- Espai d’emmagatzematge personal (unitat H)

- Xarxa Wi-Fi eduroam

AULES INFORMÀTIQUES
Hi ha 2 aules informàtiques a la Planta 1: una amb 20 ordinadors i

una altra amb 15.
 
 

Els ordinadors s'utilitzen amb finalitats docents o de recerca.

ACCÉS ALS ORDINADORS

El nom d'usuari, és el vostre nom seguit d'un punt i del vostre primer

cognom: nom.1rcognom
 

En d'altres, caldrà els dos cognoms: nom.1rcognom.2ncongnom

 

CORREU ELECTRÒNIC
Pel fet d'estar matriculats s'us assinga una adreça de correu de

Gmail amb el següent format: nom d'usuari@estudiantat.upc.edu.
 
 

La Secretaria del centre i el professorat sempre faran servir

l'adreça anterior per posar-se en contacte amb vosaltres !!!

WEBS D'INTERÉS
- Web FOOT: https://foot.upc.edu

- Intranet FOOT: https://intranet.foot.upc.edu

- e-Secretaria UPC: https://esecretaria.upc.edu

- Serveis UPC Terrassa: https://utgct.upc.edu/

- Campus virtual UPC (ATENEA): https://atenea.upc.edu

ATENEA
El Campus Digital ATENEA és un entorn web d'accés restringit, on

trobareu espais dedicats a cada una de les assignatures de les

quals esteu matriculats.
 

Aquesta eina està pensada per facilitar l'intercanvi d'informació i

documents entre el professorat i l'estudiantat.
 

Representa un suport a la docència.

REPROGRAFIA
A la FOOT, disposeu de 2 equips multifunció (planta 1 i planta 3)

que us permeten l'autoservei d'impressió, escaneig i fotocòpies.
 

COM IMPRIMIR?

Des dels PC's de la FOOT o CUV
Important: Per poder imprimir, cal que a l’iniciar la sessió al PC us mostri el

missatge “Impressora configurada”.
 

Impressió Web: conectan-vos a la pàgina web http://reprocanon.upc.edu/ig
 

Pendrive: directament als equips multifunció (fitxers pdf).
 

Impressió mòbil: Enviar-los a repromobil.canon@upc.edu, des del vostre e-

mail d'estudiant UPC (fitxer pdf).

EL SERVEI ES GRATUÏT?

El Servei de reprografia de la UPC no és gratuït.
 

Podeu carregar saldo al vostre Carnet UPC als expenedors automàtics

(Money Loaders) o als centres de reprografia. Els més propers són:
 

- Money Loader a la FOOT: ubicat a la planta 2, davant de Secretaria.
 

- Centre de Reprografia de la ESEIAAT: Edifici TR5 - planta 0.
 

El saldo estarà disponible al vostre Carnet UPC passats 15 minuts des de la

recàrrega.

 

ATENCIÓ  A  L 'USUARI  DE  SICT  FOOT :

Horari :  
9 :30  a  14h  de  dilluns  a  divendres  

15  a  17 :30  dimecres  a  la  tarda

Demana  ajuda :

https : / /esict .upc .edu

sict .foot@upc .edu

+34  93  7398320  (FOOT)  /  96666  (general)

Ubicació :

C /  Violinista  Vellsolà ,  37
08222  Terrassa
Campus  Terrassa  UPC
Edifici  TR8   -  Despatx  2 .51


