
 

HORARI DELS SERVEIS ALS EDIFICIS 

CBL-UPC ESTIU 2020 
 

Donada la situació d’excepcionalitat davant la pandèmia ocasionada per la 
COVID-19, del 20 al 31 de juliol el PAS realitzarà els serveis telemàticament. 

  
Vacances de l’1 al 31 d’agost  

 
 

Serveis TIC a l’agost: 

Serveis/servidors NO disponibles durant el període de tancament 

Durant el període de tancament cap servidor/servei TIC ofert des de Campus 

estarà disponible. A continuació teniu la llista de serveis/servidors més 

rellevants que s'aturen i l’alternativa d’usuari per si es necessites informació o 

alguna funció que proporciona el servei/servidor durant el període de 

tancament (del 1 al 31 d'agost). 

 SIA 

SIA, i conseqüentment totes les seves aplicacions, no serà accessible durant el 

període de tancament. S'habilitarà, com els passats estius, una plana estàtica 

amb informació destacable com són els horaris de classe i els calendaris 

interquadrimestrals. 

 Serveis docents: 

- Serveis de configuracions docents i aplicacions virtuals. 
- Servei de màquines virtuals docents. 

- Serveis UNIX docents. 

- Servei d'escriptoris virtuals. 

- Repositori de màquines virtuals OVA. 

- Serveis de llicències docents EETAC. 

- Servei de càlcul de l'EETAC. 

 

Serveis de domini UPC-CBL i CBLDOC (accés als PCs de despatx) 

IMPORTANT: En cas que tingueu previst accedir als vostres PCs del despatx 
durant el període de tancament UPC, i ho feu mitjançant el dominis UPC-CBL o 
CBLDOC, poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal de veure si cal dur 
alguna acció i poder preparar els vostres equips durant aquests darrers dies de 
juliol si s'escau. 
 
  

  



 

Serveis de repositori de fitxers SMB 

IMPORTANT: En cas de voler disposar d’algun dels fitxers durant el període de 
tancament energètic, feu una còpia prèvia en local dels fitxers d’interès. 
 

Per qualsevol consulta podeu contactar amb cbl.tic@upc.edu

 o https://cbltic.upc.edu/tiquets . 

 

Recordeu que la UPC posa a disposició del PAS, PDI i estudiantat 

diferents eines per treballar al núvol (GSuite de Google) i emmagatzemar 

dades durant el període de tancament i la resta de l’any. Podeu trobar més 

informació a https://serveistic.upc.edu/ca/treballa-en-remot . 

 
 

Altres serveis (correu intern, reprografia i restauració) - TANCATS durant 
agost amb previsió d’apertura al setembre. 

 
L’accés als edificis de les Escoles per al PDI durant aquest període de juliol i el 
mes d’agost es podrà realitzar amb targeta. La climatització dels edificis de les 
Escoles serà la següent: 
 

 EETAC 
o Fins al 31 de juliol, la climatització es mantindrà fins a les 20:00 
o Durant el mes d’agost, la climatització es mantindrà fins a les 

14:30 

 EEABB 
o Fins al 31 de juliol, la climatització es mantindrà fins a les 20:00 
o Del 8 al 23 d’agost no haurà climatització 
o La resta del mes d’agost, la climatització es mantindrà fins les 

14:30 
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