
SERVEIS I RECURSOS INFORMÀTICS 
EPSEVG

PER ESTUDIANTS



Aules Informàtiques

• Ordinadors amb dos 
sistemes operatius:

Windows 10

Linux Ubuntu

• Compte d’usuari EPSEVG 
per accedir als ordinadors:

– Usuari i contrasenya 
personal de cada alumne

– Usuari: DNI canviant 1er 
número per una lletra.

Accés lliure a les aules quan no hi ha classe



Compte UPC

@estudiant.upc.edu

el e-mail de la UPC és 
redireccionat a la teva adreça de 
correu personal.

https://esecretaria.upc.edu

https://atenea.upc.edu

Nom d’usuari: nom.cognom (no t’oblidis del punt)

Per accedir als serveis web UPC

Rebreu un correu d’UPC per activar l’usuari UPC 



Llicències per a estudiants

Has d’accedir amb el teu usuari d’UPC a
https://www.epsevg.upc.edu/ca/curs-actual/software
o com s’indica a d’alt.

SOLID EDGE
SOLID WORKS
SIEMENS NX12
CYPE

AUTOCAD
MAPLE
MATLAB
MINITAB
LABVIEW



Funciona amb el compte de la UPC

https://cat.eduroam.org/

WI-FI de campus: eduroam



eduroam a sistemes Apple (1/2)
Pas 2: Cerqueu el perfil UPC i baixeu-loPas 1: Obriu el navegador Safari i aneu a la 

pàgina https://cat.eduroam.org/



eduroam a sistemes Apple (2/2)
Pas 4: Comprova que la wi-fi eduroam 
estigui connectada

Pas 3: Aneu a la configuració, secció general 
i instal·la el perfil. Has de posar el teu 
compte UPC



eduroam a Android (1)
La manera fàcil (amb connexió de dades)

Pas 2:
Obre l’aplicació eduroam i 
cerca el perfil UPC

Pas 1: Aconsegueix 
l’aplicació eduroam

web 
browser 
download
APK file

IMPORTANT!
Pas 0: Oblida la wi-fi 
eduroam de les 
conneccions desades

Pas 3: Emplena les teves 
credencials i instal·la el perfil



eduroam a Android (2a)
Amb la wi-fi UPCguest  (amb connexió de dades limitada)

Pas 2: Ves a la pàgina web de login and i clica a “estudiants”

Pas 1: Connecta a la wi-fi UPCguest

Pas 3: Cerca el instal·lador per la UPC



eduroam a Android (2b)
Amb la wi-fi UPCguest  (amb connexió de dades limitada)

Pas 4: Baixa l’aplicació d’eduroam i el perfil

Pas 5: Obre l’app eduroam, cerca el perfil UPC (o carrega’l d’un fitxer) i emplena les teves 
credencial tal com hem vist en “eduroan a Android (1)”.



eduroam a Android (3)
La última opció: configuració manual (app no va)

Paràmetres:
TTLS

PAP

CA: certificats de sistema
    fa servir Digicert High Assurance EV root 

Domini: triangulum.upc.es

anonymous@upc.edu

Pas 1: Connecta la wi-fi 
eduroam i escollegix les  
“Opcions advançades”



Serveis TIC EPSEVG
Informació de contacte de STIC:
Correu electrònic: stic.epsevg@upc.edu  
Telèfon: 938 967 719

Hores de Servei :
08:00 -14:00 (de dilluns a divendres)
15:00 -19:00 (de dilluns a dijous)

Localització:
Edifici Principal, 1a planta, 
VGA124  (a sobre del bar)


