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Benvinguts i benvingudes a l’EPSEB 

L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), té com a missió 
fonamental formar persones altament qualificades en l’àmbit de l’edificació 
i la geomàtica per a que puguin exercir, amb solvència científica i tècnica, com 
a professionals del sector, oferint una formació de qualitat que doni resposta 
a les necessitats de la societat, no només mitjançant la transmissió del 
coneixement sinó propiciant l'opinió crítica i demostrant el seu compromís 
amb el progrés social, sent un exemple pel seu entorn. 

L’Escola està preparada per facilitar tota mena de serveis als diferents 
col·lectius d’usuaris del seu àmbit: estudiants i personal docent i investigador, 
i garantir que l’esforç d’ensenyar i aprendre es desenvolupi en el millor 
ambient possible. Per això, està organitzada en serveis especialitzats com ara: 
la Biblioteca, Atenció a l'Estudiant, Serveis informàtics, Borsa de treball, i un 
seguit de Laboratoris en els que podràs aplicar els coneixements teòrics dels 
teus estudis. 

Aquí podràs adquirir una formació sòlida, no només teòrica, sinó també 
pràctica, mitjançant les pràctiques remunerades que ofereix la nostra activa 
Borsa de treball. L’experiència internacional l’aconseguiràs gràcies als 
múltiples convenis subscrits amb universitats europees a països com Gran 
Bretanya, França, Itàlia, Suècia, Dinamarca i, també, fora d’Europa, des de Xile 
o Mèxic a la Xina.  

A l’Escola tens l’oportunitat de desenvolupar una activa i rica vida universitària 
per mitjà de nombroses associacions lúdiques, esportives i solidàries, com ara 
el Club d'Esports, la Delegació d'Estudiants o el grup de teatre La Coquera. Es 
fan exposicions, conferències, concursos de treballs de final de carrera, 
concursos de fotografia, de maquetes, festa de final de curs, actuacions 
teatrals, sortides culturals, etc. 
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Per començar bé 

Troba l’aula i la classe 
La numeració de les aules de l’EPSEB té en compte en quina planta estan 
ubicades, per tant, si tens classe a l’aula 2.1, hauràs d’anar a la planta 2. A més, 
a la planta 1 hi ha les Aules Informàtiques, que tenen la seva pròpia numeració 
(1, 2 o 3). 

D’altra banda, a l’entrada de cada aula hi veuràs els horaris de classe i un codi 
QR que et permetrà consultar els horaris al web. 

Pàgina web de l’EPSEB 
Al nostre web trobaràs tota la informació relativa als teus estudis i als diferents 
serveis de l’escola, a més hi ha les notícies i el calendari d’esdeveniments, on 
podràs assabentar-te de totes les novetats que afectin a la teva vida 
acadèmica. 

 epseb.upc.edu/ca 
 epseb.upc.edu/ca/serveis 

Horaris i Calendaris Docents 
A la pàgina web de l’escola, dins de Curs actual pots trobar els horaris lectius 
de les titulacions. Així com els següents calendaris acadèmics: 

 El període lectiu del quadrimestre de tardor i de primavera 
 El període d’exàmens parcials, finals i de reavaluació 
 El període de defenses dels TFG/TFM 

Normatives acadèmiques 
També dins de Curs actual pots consultar les diferents normatives de caràcter 
acadèmic que regulen el teu expedient acadèmic. 

Pla d’Acció Tutorial pels estudis de Grau 
L'acció tutorial ofereix la possibilitat de tenir un referent personal dins del 
centre (un professor) que s'ocupa de l’acollida, la informació i l’orientació en la 
  

http://epseb.upc.edu/ca
http://epseb.upc.edu/ca/curs-actual
http://epseb.upc.edu/ca/curs-actual
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fase inicial dels teus estudis. Dubtes sobre la matrícula, l'itinerari acadèmic, el 
ritme d'estudi, etc. poden ser les principals tasques del tutor.  

 epseb.upc.edu/ca/curs-actual/pla-dacollida-i-pla-daccio-tutorial 

Carnet UPC 
Si encara no el tens, fes-te el carnet UPC, és imprescindible per accedir a alguns 
dels serveis que la UPC posa al teu abast: biblioteques, esports, etc. 

 www.upc.edu/identitatdigital/ca/carnetupc/com-obtinc-el-carnet-
upc 

Fes números (beques) 
Informa't de totes les opcions de beques, ajuts a l'estudi i possibilitats de 
finançament que ofereixen la UPC i altres organismes públics i privats. 

 www.upc.edu/aprendre/beques-ajuts 

Xarxes Socials 
Pots seguir tota l'actualitat de l’escola i la informació pràctica sobre 
conferències, jornades, convocatòries, beques, premis, erc. al nostre web, a les 
pantalles d’informació de l’escola (pl. baixa i pl. 4) i a les xarxes socials: 

@UPCEdifica 

Si vols compartir informació, fer servir el hashtag #epseb o #UPCEdifica 

Wifi 
La UPC està dins la xarxa europea Eduroam (Education Roaming), per tant amb 
el mateix usuari i contrasenya amb el que t’has matriculat, pots configurar 
l’accés a aquesta xarxa. 

 cat.eduroam.org/ 

https://epseb.upc.edu/ca/curs-actual/pla-dacollida-i-pla-daccio-tutorial
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/carnetupc/com-obtinc-el-carnet-upc
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/carnetupc/com-obtinc-el-carnet-upc
http://www.upc.edu/aprendre/beques-ajuts
https://cat.eduroam.org/
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Intranets que has de conèixer 
e-Secretaria 
És el portal de serveis acadèmics per fer gestions i tràmits relacionats amb 
l’expedient acadèmic, automatrícula, autobeca, sol·licitud d’instàncies o 
certificacions.  

 esecretaria.upc.edu  

Atenea 
És el campus virtual de la UPC, una plataforma de suport a la docència on 
trobaràs les assignatures en les que t’has matriculat amb tota la documentació 
facilitada pel professorat. 

 atenea.upc.edu  

e-enquestes de docència 
Dos cops l’any hauràs d’accedir a aquesta aplicació per avaluar al teu 
professorat, la teva opinió compta! 

 www.upc.edu/atenea/ca/avaluacio/enquestes  

Intranet de l’EPSEB 
Des del web de l’escola podràs accedir a la nostra intranet, on trobaràs 
accessos a diferents informacions i activitats que organitzem: des de poder 
veure l’ocupació de les aules informàtiques, a inscriure’t a diferents activitats 
o poder accedir al teu espai de disc en xarxa. 

 intranet.epseb.upc.edu  

https://esecretaria.upc.edu/
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php
https://www.upc.edu/atenea/ca/avaluacio/enquestes
http://intranet.epseb.upc.edu/?option=login
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Serveis al teu abast 

Secretaria Acadèmica 
Està ubicada a la planta baixa de l’escola i és el lloc on adreçar-te per qualsevol 
consulta, tràmit o incidència de tipus administratiu o acadèmic. 

L’horari és de dilluns a divendres de 10 a 13 hores pel matí i de dilluns a dijous 
de 15 a 17 hores per la tarda. 

Al web de l’EPSEB, als l’apartats Curs actual i Mobilitat, pots trobar tota la 
informació relacionada amb els serveis i tràmits d’aquesta Àrea. 

 Correu electrònic: suport.academic.epseb@upc.edu 

Aules informàtiques de l’EPSEB 
A l’EPSEB disposes de tres aules informàtiques i una sala d'usuaris, a la 
primera planta. Tens un compte per accedir als PCs de les aules i, a més, tens 
assignat un espai de disc en xarxa d'1 Gb., per a treballs o qualsevol informació 
relacionada amb els estudis. 

Les aules queden a disposició dels estudiants en les hores en què no hi ha una 
classe programada. L'estat de reserva d'aquestes aules i d’ocupació dels 
ordinadors es pot consultar a la pantalla de l'entrada o també des de la Intranet 
de l’escola. 

Grey Room 
A la planta baixa de l’escola tens una sala d’estudi/ espai polivalent, on pots 
estudiar, fer treballs en grup, etc. 

Biblioteca de l’EPSEB 
Ubicada a les plantes 1 i 2 de l’escola, en període lectiu l’horari és de 8:30 a 20 
hores de dilluns a divendres (consulta el calendari de l’entrada per a possibles 
canvis). 

 bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-
superior-edificacio-barcelona 

https://epseb.upc.edu/ca/curs-actual
https://epseb.upc.edu/ca/mobilitat
mailto:suport.academic.epseb@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
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Laboratoris i tallers 
L’escola disposa de 17 laboratoris o tallers, els quals donen suport a les 
activitats docents, de recerca i de transferència de tecnologia. 

 epseb.upc.edu/ca/universitat-empresa/laboratoris-i-tallers 

Bar 
A la planta 4 trobaràs el servei de bar, un espai obert tot el dia i amb servei 
d’esmorzars i dinars. 

Impressores 
A la planta baixa de l’EPSEB pots trobar una impressora, fotocopiadora i 
escàner a la teva disposició. Pots imprimir des de les aules informàtiques o des 
d’un pen drive. 

  

http://epseb.upc.edu/ca/universitat-empresa/laboratoris-i-tallers
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Molt més que un Grau 

Pràctiques en empreses  
Amb els Convenis de Cooperació Educativa, l’EPSEB i les empreses col·laboren 
per completar, amb l’experiència professional, els coneixements que 
s’imparteixen a la Universitat. 

Per facilitar-te la cerca de pràctiques, tenim un aplicatiu específic on trobaràs 
ofertes de diferents empreses (a la Intranet de l’Escola, a l’apartat Pràctiques 
en Empreses – Borsa de Treball). 

Mobilitat 
La mobilitat de l’estudiantat consisteix en la realització d'un període d'estudis 
en una institució d'educació superior d'un altre país. Al final del mateix, l'EPSEB 
reconeixerà acadèmicament els estudis superats, que hagin estat prèviament 
acceptats per la sots-direcció de mobilitat. Durant aquest període, l'estudiant 
estarà exempt de pagar taxes acadèmiques en la institució d'acollida. 

Recorda que pots fer mobilitat a partir de 2n, un cop hagis superat la Fase 
Inicial. 

 epseb.upc.edu/ca/mobilitat 

Dobles Titulacions 
Una doble titulació és un programa d'estudi en que, cursant una combinació 
específica d'assignatures de dues titulacions diferents, s'assoleixen els dos 
títols de grau per part de l'estudiantat. 

A l’EPSEB tenim dos Dobles Titulacions Internacionals amb la VIA University 
College de Dinamarca: 

 Architectural Technology & Construction Management 
 Civil Engineering 

 https://epseb.upc.edu/ca/estudis/dobles-titulacions 

http://epseb.upc.edu/ca/mobilitat
https://epseb.upc.edu/ca/estudis/dobles-titulacions
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Acreditar idiomes pels estudis de Grau 
Segons la normativa acadèmica, per poder obtenir el títol de la carrera és 
necessari que acreditis a Secretaria acadèmica el nivell B.2.2 d'una tercera 
llengua (europea i oficial). Si tens algun dubte, consulta a Secretaria, també 
tens la informació al nostre web: 

 epseb.upc.edu/ca/curs-actual/tramits-administratius/acreditacio-de-
competencia-generica-en-tercera-llengua-en-graus 

  

https://epseb.upc.edu/ca/curs-actual/tramits-administratius/acreditacio-de-competencia-generica-en-tercera-llengua-en-graus
https://epseb.upc.edu/ca/curs-actual/tramits-administratius/acreditacio-de-competencia-generica-en-tercera-llengua-en-graus
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Molt més que anar a classe 

Activitats organitzades per l’Escola 
L’escola, durant el curs acadèmic, proposa diferents activitats que 
complementen la docència, com conferències, exposicions, visites, xerrades, 
etc. 

És important l’assistència a aquestes activitats ja que són un complement 
essencial per completar la teva formació.  

Pots assabentar-te de les activitats a: 

 La pàgina web de l’escola (al calendari i a les notícies) 
 Xarxes socials (twitter, facebook i instagram) 
 Pantalles de l’escola  

Associacions d'estudiants 
A l'EPSEB hi ha diverses associacions gestionades i promogudes pels estudiants 
i que compten amb el suport del centre, per tal d’aprofitar els interessos 
particulars i fer-los coincidir amb els objectius estratègics que té definits 
l’escola. 

Arquitectes Tècnics sense fronteres 
És una Organització No Governamental per al Desenvolupament, associació 
sense ànim de lucre que actua amb independència de criteris polítics, religiosos 
o econòmics. Formada per estudiants i professionals d’Arquitectura Tècnica de 
Barcelona que amb l'esforç de voluntaris, realitza projectes de cooperació tant 
nacionals com internacionals. 

ATSF és una associació oberta a qualsevol persona, encara que adreçada 
principalment a estudiants i professionals d’Arquitectura Tècnica que volen 
realitzar un projecte de cooperació. Tanmateix ens interessa que hi hagi una 
continuïtat de treball un cop realitzat el projecte. 

 http://www.atsfes.org/ 

http://www.atsfes.org/
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Delegació d'estudiants 
La Delegació d'Estudiants és l'òrgan de l'Escola format per tots aquells 
estudiants que participen amb algun càrrec dins dels òrgans de govern tant de 
l'Escola (Junta d'Escola o comissions diverses) com de la UPC (Claustre 
General), representants de les diferents associacions i també aquells que amb 
la seva iniciativa porten a terme diverses activitats culturals i/o recreatives. 

 epseb.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants/delegacio-
destudiants 

Club d'Esports 
El Club d'Esports és una associació en la qual es promou la participació dels 
estudiants en el món de l'esport universitari.  

Durant el curs, es duran a terme una gran quantitat d'activitats. Per començar, 
s'ofereix una lliga intracampus promoguda pel Servei d'Esports-UPC que consta 
de diferents esports, a l’escola actualment tenim equips de futbol sala, futbol 
7, bàsquet i pàdel. Però hi ha moltíssims més esports en els que et pots 
apuntar. 

 epseb.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants/club-desports 

Grup de teatre “La Coquera” 
El grup de teatre “La Coquera” és una associació sense ànim de lucre creada el 
2006 per fomentar les activitats humanístiques. Actualment està conformada 
per una trentena de persones i dedica els seus recursos a muntar peces, tallers, 
festivals i conferències sobre teatre. 

 epseb.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants/grup-de-teatre-
la-coquera  

https://epseb.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants/delegacio-destudiants
https://epseb.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants/delegacio-destudiants
http://epseb.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants/club-desports
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Tu també fas la UPC 

Participa en els òrgans de govern de la UPC: fes arribar les teves propostes i 
inquietuds a través de les delegacions d'estudiants i del Consell de 
l'Estudiantat.  

 consellestudiantat.upc.edu/ca 

Participa en activitats de cooperació i voluntariat: posa els coneixements que 
estàs adquirint al servei de projectes de cooperació i desenvolupament 
tecnològic del Centre de Cooperació per al Desenvolupament.  

 www.upc.edu/ccd/ca/accions-al-sud 

Programa d’Igualtat 
L’escola està compromesa amb la Igualtat de gènere. Si vols més informació o 
ajut, pots consultar el següent web:  

 igualtat.upc.edu/ca 

Programa d’Inclusió 
Posem a la teva disposició el Programa d’Inclusió, que dóna suport i facilita la 
inclusió i la interacció de les persones de la comunitat universitària que 
presentin algun tipus de discapacitat física o sensorial.  

 inclusio.upc.edu/ca 

Quan les coses no van bé 
A Curs actual, a l’apartat de tràmits administratius del web de l’escola, trobaràs 
per ordre alfabètic i per temàtica qualsevol gestió que hagis de realitzar. 

A cada tràmit hi ha una descripció amb la sol·licitud corresponent així com 
enllaços relacionats. 

En el cas d’haver de parlar amb el Cap d’Estudis has de demanar cita a Direcció, 
que està a la planta baixa. 

 

http://consellestudiantat.upc.edu/ca
http://www.upc.edu/ccd/ca/accions-al-sud
https://igualtat.upc.edu/ca
https://inclusio.upc.edu/ca
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I quan acabis 

Per continuar estudiant 

Si ets estudiant de Grau 
Quan acabis el grau podràs accedir a l'àmplia oferta de màsters universitaris 
que ampliarà la teva formació en àrees estratègiques. A l’EPSEB fem 3 Màsters 
Universitaris: 

 en Construcció Avançada en l'Edificació 
 en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica 
 en Gestió de l'Edificació 
 en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 

 epseb.upc.edu/ca/estudis 

Si ets estudiant de màster universitari 
I quan acabis el teu màster universitari pots accedir als programes de Doctorat 
de la UPC. Trobaràs tota la informació sobre els Doctorats de la UPC al web de 
l’Escola de Doctorat: 

 http://doctorat.upc.edu/ca 

UPC Alumni 
Durant aquest curs es pot accedir sense cost al nou programa d'assessorament 
de la carrera professional i d'orientació en la cerca de feina, mitjançant el Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Borsa de treball UPC 
El servei de borsa de treball permet consultar ofertes laborals adreçades a 
professionals politècnics, tant si es tracta d’estudiantat d’últims cursos, joves 
acabats de titular o professionals amb àmplia experiència. 

 

 

http://epseb.upc.edu/ca/estudis
http://doctorat.upc.edu/ca


 

 
 

 

Segueix-nos 
 

@UPCEdifica 

 

Comparteix 
Menciona’ns o fes servir el hashtag #UPCEdifica 
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