HORARI DELS SERVEIS ALS EDIFICIS
CBL-UPC NADAL 2021
El període de baixa ocupació es del 27 al 31 de desembre 2021 i els dies 3, 4 i
5 de gener de 2022.
BIBLIOTECA:

23 i 24 desembre 8.30 a 14h
25 desembre al 3 de gener TANCADA
Del 4 al 6 de gener 10 a 18h. A partir del 7 de gener horari
habitual (8.30 a 20.00h)
Consulteu el període d’obertura en caps de setmana
especial exàmens finals aquí

Del 25 de desembre al 6 de gener, els serveis de la UTG romandran tancats.
(el dia 24 de desembre i el 7 de gener també romandrà tancada l'Oficina de
Suport a la Docència).
UTGBL TIC: Tancat del 25 de desembre al 6 de gener
Es deixaran els serveis (i servidors) en funcionament.
No hi hauran tècnics TIC al campus.
En cas d'incident greu de seguretat l'administrador de xarxa UPC
tallarà l'accés al segment afectat.
•
Es restringirà l’accés a SIA a connexions des de la xarxa UPC o a
través de UPClink https://serveistic.upc.edu/ca/upclink/
•
•
•

Més informació aquí
En cas de peticions o incidències (malfuncionaments) caldrà enregistrar-les per
algun dels següents mecanismes:
•
•
•

trucant a ATIC 16213 de 8 a 15h
obint un tiquet a https://cbltic.upc.edu/tiquets
escrivint un missatge a cbl.tic@upc.edu

Altres serveis:
Servei Restauració:
Horari 23 desembre de 8 a 12h
Tancat del 24 de desembre fins el 9 de gener del 2022, ambdós inclosos.
Reprografia:
23 i 24 de desembre i 7 de gener, obert de 9 a 14h
Del 27 de desembre al 5 de gener TANCAT
A partir del 10 de gener, horari habitual (10 a 17h)
Servei de correu intern fins el 24 de desembre.

HORARI I FUNCIONAMENT DELS EDIFICIS
Els edificis de l’EETAC i l’EEABB romandran tancats del 24 de desembre a
partir de les 14:00 i fins al 6 de gener. L’accés per al PDI durant aquest període
de Nadal es podrà realitzar amb targeta. Únicament es climatitzarà la zona de
despatxos i durant els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre, i els dies 3, 4 i 5 de
gener de 9:00 a 16:00
Edifici Campus:
Tancat del 25 de desembre al 3 de gener
Del 4 al 6 de gener de 10 a 18h
A partir del 7 de gener horari habitual de l’edifici (8.30 a 20h)

