
Jornada TIC: serveis TIC 
orientats a l’estudiantat, esTIC

Edifici Vèrtex, dimarts 22 d’octubre de 2019



Objectius de la xerrada

● Donar a conèixer un testimoni individualitzat d’estudiant sobre 
els serveis TIC.

● Proposar nous objectius i línies de treball en l’àmbit TIC, 
orientades a l’EGM però amb relació al PAS i PDI.

● Donar-vos idees de projectes i eines TIC a desenvolupar.



Què teníem fa uns anys? (I)

● Bústia correu K2pim  límit capacitat a 50MB.
- Interfície desastrosa i obsoleta  Utilització a través app Gmail.
- Conseqüència final: redireccionar compte estudiant.upc.edu a personal.
- Excepcions: FIB.

● Repositori fitxers individual a distancia (certes dificultats).

● Horaris personalitzats (alguns centres):
- A través del web o de la intranet del centre.
- Inconvenient: no sincronitzables mitjançant iCal o arxiu “.ics”.



Què teníem fa uns anys? (II)

● Borsa d’ofertes de CCE (pràctiques) i de treball.

● Reserva de sales a les Biblioteques UPC (desconeixem si a totes).

● Disponibilitat aules informàtiques.

● Servei: “Vols saber on és una aula?”.

● Correu institucional SoGo (cal ser becari per obtener-lo):
- Capacitat: 5GB.
- Sincronització agenda: molt deficient.
- Interfície d’usuari molt limitada vs altre programari gestor de correu.



Què volem? (I)

● Acord CG/2019/05/26:
- Migració correu, agenda i repositori fitxers a Google G-Suite.
- Elaboració guies o FAQS sobre el nou servei que ve.
- Sincronització Atenea amb Google Calendar.

● App estudiants (més personalització):
- Punt únic i centralitzat de la informació.
- Incloure els serveis a dissenyats i a dissenyar.
- Els mòbils són el futur (sinó fixeu-vos amb els últims jocs
llançats).



Què volem? (II)

● Un servei de mapatge potent (a integrar dins l’app en un futur):
- Localització aularis, laboratoris i aules informàtiques.

- Accessibilitat (rampes, ascensors)  Mapathons GIC.

- Serveis més importants d’un centre (SIAE, Direcció, Secretaria 
Acadèmica, Consergeria, Servei d’Esports, Residència).

- Mapa punts de connexió Eduroam de les ciutats catalanes + 
municipis amb presencia UPC.

- Punts de connexió eléctrica als campus (establir classificació).



Què volem? (III)

● Serveis de suport a la docència (a integrar dins l’app en un futur):
- Calendaris i horaris acadèmics personalitzats. Sincronització amb 
Google Calendar. Inclouria consulta notes.

- Calendari i horari de les biblioteques i aules d’estudi (lectius, festius i 
obertura extraordinària).

- Bibliografia personalitzada segons matrícula estudiant.

- Notícies UPC personalitzades (establir filtres i subscripcions a unitats).

- Borsa de CCE (pràctiques) i ofertes de treball amb filtres.



Què volem? (IV)

● Serveis de suport a la docència (a integrar dins l’app en un futur):
- Sistema d’avisos Atenea (notificacions al mòbil opcional):

- Tasques i trameses pendents de realitzar.
- Rendiment acadèmic: estudiants VS resta classe i estudiant 
VS % assoliment tasques assignatura.

- Disponibilitat i reserva:
- Aularis.
- Sales d’estudi centre.
- Aules informàtiques.
- Biblioteca: ocupació general, sales d’estudi grups i 
d’auto-enregistrament.



Què volem? (V)

● Serveis de suport a la docència (a integrar dins l’app en un futur):
- Tutories, mentories i hores de consulta:

- Interfície (xat?) PDI-estudiants per sol·licitar i acordar una 
reunió.
- Suport gestió de grups “Aules lliures”.

- Subscripció de notícies de la Delegació d’Estudiants i del CdE.
- Interfície: xat, però també correu. Possibilitat de respondre 
des del xat (app) i des del correu (això també va pels fòrums 
d’Atenea).



Què volem? (VI)

● Serveis de suport a la docència (a integrar dins l’app en un futur):
- En general, portar Atenea al mòbil a través app estudiants.

- Aules i laboratoris virtuals (remots):
- MOOC’s.
- Open Course Ware.
- Dipòsit d’exàmens.
- Digitalització apunts i pràctiques = reducció paper.



Què volem? (VII)

● Serveis de suport a la part administrativa (a integrar dins l’app):
- Poder realitzar instàncies i tràmits acadèmics.

- Simplificar els CCE’s digitalitzant tot el procés i sense haver de portar 
documentació impresa. Portal per empresa i per estudiants.

- Realització de consultes als SIAE a través d’un fórum o gestor de 
tiquets.

- Finalment, plantejar una estrategia comunicativa cap a l’EGM, el 
correu s’està quedant obsolet!!!



Moltes gràcies per la 
vostra atenció!
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