
HHOORRAARRII  DDEELLSS  SSEERRVVEEIISS  AALLSS  EEDDIIFFIICCIISS  

CCBBLL--UUPPCC  NNAADDAALL  22001122..  
 

BIBLIOTECA:   Tancada del dia 22 de desembre al 6 de gener. 
   
ÀREA DE GESTIÓ: 
 
 Oficina Oberta:  Tancada del 22 de desembre al 6 de gener. 
   
 
 Oficina de Recursos:  Tancada del 22 de desembre al 6 de gener. 
 Oficina de Serveis:  Tancada del 22 de desembre al 6 de gener. 

Servei de manteniment durant el període de 
Nadal, adreceu-vos a seguretat, Edifici C4 

  
 Oficina de Recerca+ CTT: Tancada del 22 de desembre al 6 de gener. 

 
ÀREA TÈCNICA: 
 
Servei d’Operació: Tancat del 22 de desembre al 6 de gener. 
Servei de Sistemes d’Informació: Tancat del 22 de desembre al 6 de gener. 
Servei de Sistemes Informàtics i Comunicacions:  Tancat del 22 de desembre 

al 6 de gener. 
 
Horari atenció telefònica AT: Per peticions, incidències i consultes, de 8 a 15h 
(ATIC: 16213). Les peticions seran registrades, i ateses quan hi hagi personal. 
 
A destacar respecte als serveis TIC durant el període de Nadal:  
Xarxa de veu i dades, gestionat per UPCnet (Telf. 37073 o 16213, en horari de 8h 

a 15h) 
Aturada del servei de SIA i d’imatges a aules 
 La resta de serveis restaran en funcionament, però en cas d’incidència no es 

podrà resoldre fins al gener. 

 
 
FUNCIONAMENT DELS EDIFICIS DURANT ELS PERÍODE DE NADAL  
 (22 de desembre – 6 de gener). 
 
EDIFICI CAMPUS: L’Edifici romandrà tancat i sense serveis, a excepció de la sala 

d’estudis i el servei de restauració. 
 La sala d’estudis romandrà oberta de 9 a 21h. 
 El clima de la sala d’estudis estarà obert en el mateix horari que el 

servei de restauració. 
                                Del 22 al 6 de gener no hi ha correu intern 
 
EDIFICIS ESAB i 
EETAC: Els edificis de les Escoles romandran tancats i sense serveis 

(consergeria, etc..) 
 Es podrà accedir als edificis amb targeta i no es requerirà 

autorització prèvia. 
 L’horari de clima i llum serà de 9 a 19h, a excepció dels dies 24 i 

31 de desembre en que l’horari serà de 9 a 14h en la zona de 
professors. 

 
                                 Del 22 al 6 de gener no hi ha correu intern 



 
 
  

ALTRES SERVEIS 

 
REPROGRAFIA:   Tancat al públic del dia 22 de desembre al 6 de gener. 
RESTAURACIÓ:   Del 24 de desembre al 5 de gener, de 8h a 16h. 
   Dies 24 i 31 de desembre, de 8 a 13h. 
  
 
SERVEI D’ESPORTS Tancat al públic del dia 22 de desembre al 6 de gener. 
  
 
 
 
 

 


