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Aquesta guia complementa la informació que rebràs del teu cap i de l’Àrea de
Recursos Humans i Organització quan t’incorporis a la UPF. A la primera part hi
trobaràs la benvinguda del rector de la Universitat i la presentació de les principals
línies i actuacions estratègiques de la UPF. A la segona part hi trobaràs un recull
d’informacions i de recomanacions bàsiques per conèixer els serveis i els recursos
que la Universitat posa a la teva disposició.
A cada capítol surt l’espai de la intranet de la Universitat —el Campus Global— des del
qual pots ampliar la informació que trobaràs en aquesta guia.
En cas que hi trobis a faltar alguna informació, fes-nos arribar els teus comentaris o els
teus suggeriments a la Unitat d’Informació i Projecció Institucionals a través de l’adreça
electrònica comunicacio.interna@upf.edu.

Actualització: octubre del 2013
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PRESENTACIÓ
DE LA UPF
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SALUTACIÓ DEL RECTOR
Com a rector de la Universitat Pompeu Fabra,
vull donar-te la més cordial benvinguda a la
nostra comunitat universitària.
La nostra és una universitat jove, moderna i
inequívocament pública. Creada el 1990 amb la
vocació d’oferir una formació de la màxima qualitat en certs àmbits acadèmics i professionals,
amb el temps aquella universitat nova i diferent
ha experimentat, també, un gran creixement en
recerca; una contribució que hem de reforçar i
consolidar.
El resultat ha estat una Universitat especialitzada, que ha articulat un model docent singular i
una recerca capdavantera a l’entorn de tres àmbits de coneixement estretament connectats: les ciències socials i humanes (campus de la Ciutadella); les ciències i tecnologies
de la informació i la comunicació (campus del Poblenou) i les ciències de la salut i de
la vida (campus del Mar).
Des d’aquesta posició, ara convé tornar a observar els horitzons i determinar nous objectius per aconseguir que la UPF esdevingui una de les millors universitats d’Europa.
En aquest trajecte, jo m’imagino una universitat encara més cohesionada, més àgil en
la seva organització, que tregui profit de la seva personalitat inicial i de la seva mida
per construir un projecte compartit per tothom. Perquè l’orgull de fer bé cadascú la
seva feina és una garantia infal·lible de futur. Però només l’esforç per pensar alhora
si aquesta feina està ben orientada i integrada en una idea assumida conjuntament és
garantia d’un futur millor i d’un servei adequat a les expectatives del nostre entorn.
Et desitjo que l’etapa que ara inicies sigui plenament satisfactòria, amb els millors èxits
i encerts, i resto des d’ara mateix a la teva disposició.

Jaume Casals
Rector de la UPF
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EL MODEL UPF
La UPF és una universitat pública, urbana i cosmopolita que organitza els seus estudis al voltant de tres grans
àmbits de coneixement estretament vinculats a l’ésser humà:
les ciències socials i humanes;
les ciències de la salut i de la vida, i
les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació.
Creada el 1990 pel Govern de la Generalitat, la UPF articula el seu model entorn de tres eixos: una docència de
qualitat, una recerca d’excel·lència i un perfil altament internacional. Per realitzar aquesta activitat, la Universitat s’ha estructurat en set facultats, una escola superior politècnica, vuit departaments i tres instituts universitaris. Paral·lelament, en els darrers anys també ha anat participant en un conjunt d’institucions i de centres
amb personalitat jurídica pròpia especialitzats en docència, recerca i transferència que configuren el Grup UPF.
En l’àmbit docent, la Universitat imparteix una formació integral i pròxima a l’estudiant, un model d’èxit
i acreditat, entre d’altres, per indicadors com l’elevada demanda dels estudis o l’alt percentatge d’èxit, de
satisfacció i d’inserció laboral dels estudiants i els graduats. Pel que fa a la recerca, el model és possible per
l’alta competitivitat dels professors i recercadors de la Universitat, que sempre ha apostat per una política de
contractació de professorat oberta al talent nacional i internacional. Aquesta aposta s’ha traduït en excel·lents
indicadors, relatius tant al volum d’ingressos procedents de convocatòries competitives (sobretot en l’àmbit
europeu) com en els relatius a la productivitat dels recercadors.
Paral·lelament, per tal de dinamitzar les activitats de recerca i de transferència dutes a terme a la Universitat i
de dotar-les de major visibilitat internacional, la UPF està desenvolupant el Parc de Recerca UPF, que desplega
la seva activitat en els àmbits de les ciències socials i humanes, la comunicació i les tecnologies de la informació
i es coordina amb el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida.
Finalment, el marcat perfil internacional de la Universitat és fruit d’una estratègia centrada en l’establiment
d’una política d’aliances amb una xarxa de socis preferents i que, alhora, també promou les experiències a
l’estranger, incorpora l’anglès a l’oferta docent i aposta per construir un campus multilingüe amb tres llengües
vehiculars, el català, el castellà i l’anglès.
A aquests tres eixos s’hi suma el compromís de la Universitat amb el seu entorn –Catalunya i la ciutat de Barcelona–
i amb el conjunt de la societat, compromís que s’emmarca en els principis de cooperació, sostenibilitat i igualtat
d’oportunitats. Alhora, la decidida aposta per la innovació i la tecnologia, així com l’avaluació i el retiment de
comptes constants, converteixen la UPF en una institució universitària moderna i compromesa amb l’espai social.
Per acabar, et recordo que la teva participació en l’activitat de la Universitat és cabdal. Per aquest motiu, és
molt important que coneguis detalladament els plans directors i d’actuacions que donen solidesa a la línia
estratègica de la Universitat, dels quals trobaràs tota la informació a: Campus Global > La Universitat > Planificació i gestió. Així mateix, recorda que també pots implicar-te en la vida universitària formant part d’una
associació, participant en els òrgans de govern o informant-te de les actuacions i projectes, dels objectius i
valors de la que, des d’avui, és també la teva institució.

i

Campus Global | La Universitat | Planificació i gestió

EL MARC NORMATIU
La Universitat es regeix per la normativa estatal i catalana que li és aplicable i pels Estatuts i les normes
reglamentàries propis de la UPF. Els Estatuts van ser aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre, i modificats per l’Acord GOV/203/2010, de 9 de novembre.
Tota aquesta normativa la pots consultar des del Campus Global.

i
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1. LES PERSONES
1. L'ÀREA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
La missió de l’Àrea de Recursos Humans i Organització és facilitar recursos per contribuir a l’organització i el
desenvolupament dels equips professionals de docència, recerca i gestió, d'acord amb les línies estratègiques
marcades per l'equip de govern de la Universitat.
Els valors del compromís, la transparència i la comunicació, la qualitat i la professionalitat són la referència
per a l’activitat dels professionals de la nostra universitat.
L'Àrea ofereix els serveis següents als seus usuaris:
Informació sobre els tràmits de la vida laboral.
Informació i assessorament per a la prevenció de riscos laborals.
Informació sobre els processos de selecció.
Informació sobre l'oferta formativa.
Informació sobre les retribucions i les nòmines.
Recollida i difusió de bones pràctiques de gestió.
I també ofereix els serveis següents a les persones que formen part del col·lectiu del personal d'administració
i serveis (PAS) amb rol de direcció d'equips:
Assessorament per a substitucions temporals i per a la mobilitat dins el mateix servei, àrea o secció.
Informació i dades actualitzades dels equips de treball.
Formació a mida: eines i recursos per desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que requereixen
els equips de treball.
Selecció de persones.
Informació i assessorament dels processos de contractació de PAS i de personal de suport a la recerca (PSR).
Assessorament, suport metodològic i instruments per a l’elaboració del mapa de processos, del catàleg i
de les cartes de serveis, així com per a la documentació i la millora de procediments.
Consultoria per a la millora dels processos i de les anàlisis organitzatives.
A l’hora d’exercir les nostres funcions com a àrea (organització, selecció, desenvolupament, etc.), ens hem
dotat del sistema de competències professionals del PAS com a eina imprescindible que compartim amb les
persones que tenen assignat el rol de direcció d’equips, i que apliquem a les diferents actuacions que fem en
cadascun d’aquests àmbits. La finalitat és cercar la màxima adequació entre el perfil competencial de la persona i l’exigit pel lloc de treball.
La web del PAS i la web del PDI són un dels instruments pensats per fer arribar informació als nostres usuaris. Des d’aquesta opció del Campus Global podeu accedir al catàleg de serveis, amb la ubicació, els telèfons,
les adreces electròniques i la informació i la descripció dels tràmits relacionats amb la vida laboral, i també
podeu fer-nos arribar totes les consultes que considereu oportunes.
L’usuari està en el centre de la nostra activitat professional, i el compromís amb la millora és la referència i
alhora un repte continu. Per això, la comunicació i la valoració i els suggeriments dels usuaris a qui oferim
els serveis són molt importants.

i

Campus Global | PAS
Campus Global | PDI

2. PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
La Universitat ofereix, a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, diversos serveis en les
diferents àrees de la salut laboral per millorar contínuament les condicions de treball, i dissenya, implanta i
aplica el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Pompeu Fabra.
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Guia de la Universitat Pompeu Fabra - PAS/PDI

Què és el Pla de Prevenció de Riscos Laborals?
El Pla estableix i formalitza la política de prevenció i determina els recursos necessaris per poder desenvolupar la política preventiva; identifica els perills i fa la consegüent avaluació dels riscos; duu a terme els
procediments per implantar i desenvolupar el conjunt d’activitats preventives planificades, i estableix els
mecanismes de control del sistema.
El compromís de tots fa possible millorar les condicions de treball
El compromís amb la prevenció de riscos laborals i les responsabilitats que se’n deriven afecten tothom: la
direcció, el personal, les persones que dirigeixen equips i l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals.
L’Oficina et respon. Consulta la web
Què he de fer en cas d'emergència? On puc trobar aquesta informació?
En cas d'accident de treball, què he de fer i on he d’anar per rebre atenció?
A qui m'he d’adreçar si intueixo un risc en el meu entorn de treball?
Si estic embarassada, o en període de lactància, tinc un protocol especial d’atenció?
Si treballo al laboratori, tinc a la meva disposició equips per protegir-me?
Si canvio de lloc de treball o bé acabo d’incorporar-me a la Universitat, és obligatori participar en
l’examen de salut?
Si sóc sensible a determinats riscos, quina protecció especial tinc?
A quins riscos està sotmès el meu lloc de treball?

i

Campus Global | Serveis i unitats admin. | Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals

3. PLA D’IGUALTAT
El 15 de desembre del 2008 el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar el Pla d’Igualtat
Isabel de Villena (2008-2010). Aquest pla s’ha elaborat partint de l’estudi “L’estructura de gènere a la UPF”,
al qual va donar suport el Consell Social de la nostra universitat, i durant el seu procés d’elaboració al llarg
de l’any 2008 va comptar amb una elevada participació de tota la comunitat universitària en els grups i les
comissions de discussió. La gestió del Pla d’Igualtat es fa des de la Unitat de Suport a Programes Especials,
que inclou la figura de l’agent d’igualtat.
El Pla d'Igualtat és un instrument destinat al compliment efectiu del principi d’igualtat d’oportunitats i
a l’eliminació de les conductes discriminatòries que obstaculitzen o que impedeixen a les dones l’exercici
dels seus drets a la nostra universitat. Per tant, amb aquest objectiu, el Pla s’insereix dins un procés permanent —que caldrà anar millorant en el futur, d’acord amb els resultats de la seva implementació i de
l’aplicació de les accions concretes— que afecta tots els membres de la nostra comunitat universitària i que
s’estructura en els eixos següents:
Visualització i sensibilització cap a les desigualtats de gènere.
Comunicació.
Accés al treball i promoció de les carreres professionals.
Representació equilibrada en els òrgans de govern, consultius i de presa de decisions.
Conciliació de la vida personal i laboral.

i

Campus Global | La Universitat | Responsabilitat social

4. PLA D’INCLUSIÓ
El 27 de gener del 2010 el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar el Pla d’Inclusió de
la UPF. La formulació del Pla d'Inclusió és conseqüència de diverses actuacions, consultes i anàlisis, i dóna
resposta a la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (LOMLOU), que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre (LOU), la qual estableix l'obligació d'elaborar plans que garanteixin la inclusió a la universitat
de les persones amb necessitats especials inherents a la seva discapacitat, havent consultat prèviament les
organitzacions representatives dels diversos sectors socials concernits Així doncs, el Pla d'Inclusió de les
persones amb discapacitat a la UPF és una exigència legal que pretén servir d'instrument eficaç perquè
la igualtat d'oportunitats a la UPF esdevingui una realitat plena i, també, per posar a l'abast de tots els
estaments implicats de la Universitat un instrument de participació i de debat del qual tota la comunitat
universitària es faci responsable.
Guia de la Universitat Pompeu Fabra - PAS/PDI
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El Pla d'Inclusió té els objectius següents:
Promoure una política compromesa amb el dret a la igualtat d'oportunitats i la defensa de l'autonomia
de les persones amb necessitats especials.
Emprendre les accions pertinents per tal d'eliminar qualsevol mena de barrera i assegurar així l'accés,
l'estada i, si s'escau, l'evacuació de les persones amb necessitats especials a la Universitat.
Proporcionar informació, formació i suport a la comunitat universitària per fer possible l'aplicació efectiva
tant de les polítiques en matèria d’igualtat d'oportunitats i de defensa de l'autonomia de les persones
amb necessitats especials com de la normativa vigent per a la inclusió de les persones amb necessitats
especials en tots els àmbits de la vida universitària.
Dur a terme actuacions i adaptar els recursos i els mitjans a l'abast per tal que les persones amb necessitats especials disposin de mitjans per assolir els seus objectius acadèmics, professionals i laborals.

i

Campus Global | La Universitat | Responsabilitat social

5. REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ
Claustre i altres òrgans de govern: el Claustre és el màxim òrgan de representació dels membres de la comunitat universitària. El PDI i el PAS tenen representació en aquest i en altres òrgans de govern de la Universitat.
D'altra banda, com a personal de la UPF també et correspon participar en tots els processos electorals que
tinguin lloc a la UPF.
Òrgans de representació dels treballadors: el personal docent i investigador i el personal d'administració i
serveis tenen diferents òrgans de representació com a treballadors, en funció de la categoria o de la vinculació
amb la Universitat.
La informació sobre aquests òrgans de representació i els sindicats està disponible a:

i
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2. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
1. EL CAMPUS GLOBAL
El Campus Global és la intranet de la UPF, i s'hi accedeix des de la pàgina principal de la web de la Universitat: www.upf.edu.
Quan pots accedir al Campus Global
L'endemà mateix que s’hagin registrat les teves dades a través del teu departament, si ets personal docent i
investigador, o a través del Servei de PAS, si ets personal d'administració i serveis.
Com s'accedeix al Campus Global
Per accedir al Campus Global et cal un codi personal i una contrasenya. El codi l'obtindràs fent un clic a
l'opció Campus Global de la pàgina principal de la web de la UPF (www.upf.edu), seguint les indicacions que
hi trobaràs.

Com a contrasenya hauràs de posar la teva data de naixement, amb el format ddmmaaaa. Quan accedeixis
per primera vegada al sistema, aquest t'obligarà a canviar la contrasenya. Posteriorment, sempre que vulguis
canviar la contrasenya ho podràs fer a través de l'apartat Opcions del menú superior del Campus Global.
El Campus Global el trobaràs en tres idiomes: català, castellà i anglès. A través de l'apartat Opcions pots
configurar en quin idioma vols que s'obri el teu Campus Global cada vegada que hi accedeixis.
Dins el Campus Global hi ha diferents apartats:
Al menú esquerre tens opcions fixes d'accés a informacions i serveis de la Universitat. D'aquestes opcions en
destaquem les següents:
Si ets personal docent i investigador:
— L’opció PDI, en la qual trobaràs informacions d’àmbit laboral, l'accés a tràmits i gestions i la teva nòmina,
entre d’altres.
— L’apartat Docència, des del qual pots accedir a l'Aula Global i a les unitats de suport docent (CQUID,
USQUID, La Factoria), des d’on podràs gestionar els grups de classe i les qualificacions dels teus estudiants.
Si ets personal d'administració i serveis:
— L’opció PAS, en la qual trobaràs informacions d'àmbit laboral i l'accés a tràmits i gestions, la teva nòmina,
el control horari i l'oferta formativa, entre d'altres.
— L’apartat Accés directe, en el qual trobaràs les webs dels serveis i les unitats administratius.
Guia de la Universitat Pompeu Fabra - PAS/PDI
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I les opcions Comunicació i Biblioteca i TIC, en què trobaràs tots els serveis i totes les eines que t'ofereix la
UPF en aquests àmbits.
A la part central hi ha els avisos, que publiquen les diferents unitats i serveis i que et permeten estar al dia de
les novetats que van sorgint a la vida universitària de la UPF.
Els apartats Destaquem i Actualitat recullen altres qüestions remarcables de l'actualitat universitària.
Al menú superior hi trobaràs opcions per contactar amb el personal i amb els serveis de la Universitat (CAU
i bústies, Directori) i eines de suport i de funcionament del Campus Global (Ajuda, Opcions).
És molt important que accedeixis diàriament al Campus Global per estar al corrent de tot el que t'afecta,
ja que bona part de les informacions que t'interessen només es publiquen a través de la intranet.
Si no pots accedir al Campus Global clica a l’apartat Ajuda i segueix-ne les instruccions.
Informació sobre l'actualitat universitària
La UPF t'ofereix diversos canals d'informació sobre l'actualitat de la Universitat.
D'una banda, a la pàgina principal del Campus Global trobaràs els canals informatius següents:
Avisos, que informen sobre les novetats organitzatives, de cursos, de serveis, d'activitats acadèmiques,
d'ajuts, de premis o beques...
És convenient que cada dia consultis els avisos perquè la difusió de la informació institucional, de les novetats,
etc., es fa principalment a través d'aquest canal.
Destaquem, que t'ofereix una selecció de les qüestions de l'actualitat universitària més rellevant.
Actualitat, en què pots consultar l'agenda setmanal d'activitats de la UPF, el recull de premsa, el Breus
UPF (butlletí electrònic quinzenal de novetats organitzatives adreçat al PAS i al PDI) i l'E-notícies (butlletí electrònic d'informació sobre l'actualitat de la UPF). Et pots subscriure a aquestes publicacions per
rebre-les al teu correu. A l’Actualitat també trobaràs UPF Ràdio, l’emissora de la Universitat que emet
per Internet.
D'altra banda, la Universitat edita bianualment la revista UPF.EDU. La seva versió electrònica la trobaràs a
Campus Global > E-notícies > Publicacions.
La Universitat també disposa del Canal UPF, un sistema de videocartelleres situades a tots els edificis on
podràs consultar les activitats i l’actualitat de la Universitat i informar-te’n.
A més, podràs obtenir informació als perfils de la UPF a les xarxes socials: Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin,
i també a la versió per a mòbils de la web, http://m.upf.edu.

14
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2. EL CORREU ELECTRÒNIC
La UPF et proporciona un compte de correu electrònic, al qual tens accés a partir de l’endemà que hagis fet
arribar la sol·licitud corresponent des del teu servei o departament.
Com s'accedeix al compte de correu electrònic:
Des de l'opció Correu del menú esquerre del Campus Global.
Des de l’adreça: http://correu.upf.edu.

i

Campus Global | Biblioteca i TIC | Serveis | Correu i Google Apps

3. EL DIRECTORI DEL PERSONAL
El directori del personal conté els telèfons, el correu electrònic i les adreces de contacte de tot el personal docent
i investigador i del PAS de la UPF. S'hi pot accedir des de la web (apartat Contacte) i des del Campus Global
(opció Directori). Cada professor o cada membre del PAS pot modificar les seves dades de contacte (telèfon,
despatx). Per fer-ho, cal accedir al directori des del Campus Global, fer la cerca del nom i modificar-ne les dades.
A més, a cada servei, departament o centre hi ha una persona responsable del directori de la unitat que us pot
ajudar a resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema.

i

Campus Global | Directori

4. CORREU POSTAL
Correu intern
La Universitat disposa d'un servei de correu intern i de paqueteria entre unitats i edificis de la UPF. El personal
de consergeria dels edificis recull i reparteix el correu segons uns horaris establerts. Els horaris de sortida i
d'arribada del correu a cada edifici els podeu consultar al Campus Global.

i

Campus Global | Serveis i unitats | Servei de Gestió Patrimonial i Contractació |
Els serveis que oferim | Correu intern

Correu extern
La Universitat té un conveni signat amb Correus, pel qual el correu extern a la UPF és de "franqueig pagat",
i els sobres que cal fer servir per a les trameses porten un caixetí rectangular amb l'anagrama de Correus i la
llegenda "Franqueig pagat / Cartes".

i

Campus Global | Serveis i unitats | Servei de Gestió Patrimonial i Contractació |
Els serveis que oferim | Correu extern

5. TELEFONIA
El servei de telefonia de la UPF s'estructura funcionalment en una xarxa privada i connectada a la xarxa
telefònica pública. Algunes funcions les ha de programar el responsable de telefonia del Servei d'Informàtica,
però d'altres les pot activar directament cada usuari des del seu telèfon.
Quan t'hagin assignat un número de telèfon, pots fer-lo constar tu mateix en el directori telefònic de la Universitat. Per fer-ho, cal que accedeixis al Directori a través del Campus Global i que hi cerquis el teu nom. Pots
modificar les teves dades de contacte al teu registre.
Per fer trucades exteriors a la UPF cal marcar el zero abans del número de telèfon del destinatari. En canvi,
per trucar dins la UPF només cal marcar les quatre darreres xifres del número de telèfon.

i
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6. CARNET UNIVERSITARI
El carnet de la UPF, que t’identifica com a membre de la Universitat, es comença a tramitar el mateix dia
que t’incorpores a la UPF. El carnet duu incorporat un xip criptogràfic que conté el certificat digital T-CAT
de l’Agència Catalana de Certificació, el qual garanteix la identificació i l'autenticació per poder utilitzar els
mitjans i realitzar els tràmits electrònics amb plena seguretat i validesa jurídica.
El carnet de la Universitat et permet:
utilitzar els serveis de la Biblioteca;
accedir a alguns espais de la UPF dotats d'un sistema d'obertura electrònica;
identificar-te i signar electrònicament els tràmits adaptats a l'administració electrònica;
gaudir d’avantatges o de descomptes en els serveis, els comerços o les entitats amb els quals s'hagi acordat.
Què has de fer si perds el carnet:
truca al 902 90 10 80. Cal que tinguis a l’abast el número de codi del certificat digital que se t'indicarà
en el correu electrònic en el qual se't comunicaran el PIN i el PUK;
registra la teva incidència al CAU de l'Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) de la UPF.
Més informació a http://www.upf.edu/identitatdigital/

16
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3. EL CAMPUS DE LA UPF

1. CAMPUS DE LA CIUTADELLA
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Telèfon: 93 542 20 00

Metro
Tramvia
Autobús
Bicing
FGC
Rodalies Renfe

10 Edifici Dipòsit de les Aigües
Biblioteca/CRAI
Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives
(IUHJVV)
13 Edifici Ramon Turró
Aulari
Servei d’Informàtica
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20 Edifici Jaume I
Biblioteca/CRAI
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)
Departament d’Economia i Empresa
Departament d’Humanitats
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Institut Universitari de Cultura (IUC)
Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA)
Oficina de Postgrau i Doctorat
Programa d’Activitats Acadèmiques Especials
Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)
Servei de Gestió Acadèmica
Servei d’Informàtica
17

23 Edifici Mercè Rodoreda
Barcelona Graduate School of Economics
(Barcelona GSE)
Centre de Recerca en Economia Financera
i Comptabilitat (CREFC)
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
Servei de Recerca
Unitat d’Innovació i Parcs de Recerca

40 Edifici Roger de Llúria
Arxiu
Campus de la Ciutadella (direcció)
Departament de Dret
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Facultat de Dret
Facultat d’Humanitats
Idiomes UPF (antic PEI)
Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)

2. CAMPUS DE LA COMUNICACIÓ - POBLENOU
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
Telèfon: 93 542 20 00

Metro
Tramvia
Autobús
Bicing
FGC
Rodalies Renfe

50 Edifici La Fàbrica
Biblioteca/CRAI
Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)
Servei d’Informàtica
51 Edifici La Nau
Departament de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions
Fundació Phonos
Oficina de la Comunicació Científi ca (OCC)
Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
52 i 53 Edifici Roc Boronat
Campus de la Comunicació - Poblenou (direcció)
Departament de Comunicació

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Escola Superior Politècnica (ESUP)
Facultat de Comunicació
Facultat de Traducció i Interpretació
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)
Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA)
54 Àrea Tallers
Biblioteca/CRAI
Servei d’Informàtica
55 Edifici Tànger
Departament de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions
Servei de Recerca

3. CAMPUS DEL MAR
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

Metro
Tramvia
Autobús
Bicing
FGC
Rodalies Renfe

18
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61 Edifici Dr. Aiguader
Telèfon: 93 316 35 01. Fax: 93 316 09 01
Biblioteca/CRAI
Escola Superior d’Infermeria del Mar
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)
Servei d’Informàtica

62 Edifici PRBB
Telèfon: 93 316 09 00. Fax: 93 316 09 01
Campus del Mar (direcció)
Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM)
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
Servei d’Informàtica

4. ALTRES EDIFICIS
Balmes, 132
08008 Barcelona
Telèfon: 93 542 18 00
Fax: 93 542 18 05

Metro
Tramvia
Autobús
Bicing
FGC
Rodalies Renfe

01 Edifici Balmes
Barcelona School of Management
Consortium for Advanced Studies in Barcelona (CASB)
Institut d’Educació Contínua (IDEC)

Passeig Pujades, 1
08003 Barcelona
Telèfon: 93 542 20 00

Metro
Tramvia
Autobús
Bicing
FGC
Rodalies Renfe

19 Edifici Born
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Servei de Carreres Professionals
Programa Promoció i Empresa
Programa UPF Alumni
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Passeig de Circumval·lació, 8
08003 Barcelona

Metro
Tramvia
Autobús
Bicing
FGC
Rodalies Renfe

70 Edifici França
Servei d’Assessorament Psicològic (SAP)

Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona
Telèfon: 93 542 18 00

Metro
Tramvia
Autobús
Bicing
FGC
Rodalies Renfe

80 Edifici Mercè
Consell Social
Gabinet del Rectorat
Gerència i àrees de gestió
Registre General
Rectorat i vicerectorats
Secretaria General
Servei d’Assessoria Jurídica
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Servei de PAS

Servei de PDI
Servei de Pressupostos i Finances
Servei de Relacions Internacionals
Servei d’Informàtica
Síndic de Greuges
Unitat de Comunicació i de Relacions Externes
Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació
Unitat d’Informació i Projecció Intitucionals

5. COM TROBAR ELS ESPAIS
Tots els espais de la UPF estan senyalitzats amb números de cinc dígits: els
dos primers corresponen al codi de l’edifici (consulta els codis a les pàgines 22
i 23 d’aquesta guia). Dels tres dígits restants, el primer correspon a la planta
en què està situat l’espai i els altres dos fan referència a l’espai en concret. Als
vestíbuls de cada edifici hi trobaràs el directori general d’espais.
Exemple:
Aquest rètol correspon a l’aula 20 de la planta baixa (0) de l’edifici Tànger (55).

i
20
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6. HORARIS DELS EDIFICIS
Campus de la Ciutadella
Feiners: de 8.00 a 1.00 hores; dissabtes i festius: oberta la Biblioteca/CRAI i la planta baixa de l’edifici Jaume I
de 10.00 a 21.00 hores (fins a la 1.00 de la matinada en període d’exàmens).
Campus de la Comunicació - Poblenou
Feiners: de 8.00 a 22.00 hores. En període d’exàmens, obert dissabtes i festius.
Campus del Mar
Feiners: de 8.00 a 21.00 hores (a 20.00 hores durant el període de Nadal i els mesos d’estiu); dissabtes i festius:
tancat.
Edifici França
Feiners: de 8.00 a 21.00 hores; caps de setmana: tancat.
Edifici Mercè
Feiners: de 8.00 a 21.00 hores (a 20.30 hores durant el període de Nadal i els mesos d’estiu); dissabtes i festius:
tancat.
La UPF està tancada cinc dies festius a l’any: l’1 de gener, l’1 de maig, l’11 de setembre i el 25 i 26 de desembre.
La UPF tanca també en algunes dates dels períodes no lectius; se n’informa oportunament a través dels canals
de comunicació habituals.

i
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7. PLA D'AUTOPROTECCIÓ
Davant una possible situació d’emergència (incendi, risc d’explosió, acte delictiu, etc.), la Universitat, per
evitar o minimitzar els efectes que aquestes situacions puguin tenir sobre les persones, identifica les possibles
situacions de risc i facilita les instruccions bàsiques que han de seguir totes les persones que desenvolupen
una activitat en els diferents edificis de la Universitat. El Pla d’Autoprotecció recull en un document aquestes
pautes d’actuació en cas d’emergència.
Tots els edificis de la Universitat estan dotats amb mitjans de protecció contra incendis (central d’alarmes,
extintors, etc.); amb recorreguts d’evacuació i sortides d’emergència suficients, tots degudament senyalitzats;
i també amb rètols informatius situats en llocs ben visibles al pas, amb les instruccions que cal seguir en cas
d’incendi i d’evacuació de l’edifici.

i
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4. SERVEIS I ACTIVITATS AL TEU ABAST
1. BIBLIOTECA/CRAI
La Biblioteca/CRAI de la UPF és present en tots els edificis on s’imparteix docència. Està oberta 360 dies l'any,
amb un horari ampli, de dilluns a diumenge, i t'ofereix diferents espais i equipaments per a la consulta i per
al treball personal. Només tanca els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 i 26 de desembre. Trobaràs
els horaris d’obertura a la seva pàgina web.
Per accedir-hi o utilitzar-ne els serveis només necessites el carnet de la UPF. Pots anar a qualsevol de les seus
de la Biblioteca/CRAI, independentment de l'edifici on treballis.
Pots consultar la llista de serveis que ofereix la Biblioteca/CRAI a la web, en l’apartat Serveis. N’hi trobaràs
una àmplia llista, des de serveis clàssics com ara la informació bibliogràfica, el préstec o el préstec interbibliotecari, fins a serveis innovadors, com ara La Factoria –servei de suport a la docència i a l’aprenentatge– o
el Portal de Producció Científica (PPC) –per a la gestió i el manteniment dels CV dels professors.
Fes arribar les teves consultes a través del CAU (Centre d’Atenció a l’Usuari), al qual pots accedir des de la
web i des del Campus Global.
Repositori institucional de la UPF (e-Repositori) http://repositori.upf.edu
El repositori institucional recull, difon i preserva en format digital a text complet la producció intel·lectual
que resulta de l’activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l’impacte de la recerca feta a la UPF i preservar-ne la
memòria intel·lectual.
Si vols dipositar-hi documents o necessites més informació, contacta amb la Biblioteca a través de l’adreça
repositori@upf.edu.
Portal de Producció Científica (PPC)
El PPC és la base de dades que recull la producció científica de la UPF —projectes de recerca, publicacions
(articles, llibres, capítols de llibre, working papers, etc.), congressos, etc.— dels investigadors de qui es té el
curriculum vitae, amb l’objectiu de donar-hi visibilitat i difusió.
Alhora, el Portal de Producció Científica permet crear, mantenir i generar aquests currículums. Per enviar el
CV sencer o bé actualitzacions o per resoldre qualsevol dubte, contacta amb la Biblioteca a través de l’adreça
produccio.cientifica@upf.edu.

i
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2. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
Els serveis relacionats amb la comunicació institucional, la difusió d'activitats i la promoció i el màrqueting
a la UPF s'ofereixen integradament des del Gabinet del Rectorat i de dues de les unitats que en formen part:
la Unitat de Comunicació i Relacions Externes i la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals.

i

Campus Global | Comunicació

3. INFORMÀTICA
El Servei d'Informàtica dóna suport a la gestió, a la docència i a la recerca de la Universitat amb el desenvolupament d'aplicacions informàtiques; coordina la implementació de noves eines i projectes informàtics, i
realitza el manteniment de les aplicacions en funcionament.
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Pots fer arribar les teves incidències, consultes, sol·licituds d’adquisicions, etc., al Servei d’Informàtica a través
del CAU (Centre d’Atenció a l’Usuari), al qual pots accedir des de la web i el Campus Global.

i
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4. LLENGÜES
Suport lingüístic
El Gabinet Lingüístic de la Universitat t’ofereix assessorament lingüístic i terminològic per ajudar-te a garantir la qualitat lingüística dels teus textos en l’exercici de les teves tasques institucionals, i també t’ajudarà
a resoldre o a canalitzar externament qualsevol necessitat que puguis tenir en l’àmbit de la correcció i la
traducció de documents.

i
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Idiomes UPF
Si vols perfeccionar els teus coneixements de català fins al nivell D, pots fer-ho en línia i pel teu compte gràcies
al Servei d’Autoformació en Llengua Catalana (SALC). Si, en canvi, el que necessites és fer un curs presencial
o semipresencial de llengua catalana, adreça’t a Idiomes UPF, que proporciona una àmplia gamma de cursos,
des del nivell inicial fins al nivell superior (D), així com la possibilitat d’obtenir certificats oficials de llengua
catalana a través de tres convocatòries anuals de la CIFOLC, homologades per la Generalitat. A més, Idiomes
UPF ofereix cursos generals i especialitzats per al PAS i per al PDI en deu idiomes diferents (anglès, francès,
italià, alemany, rus, japonès, xinès, àrab, català i espanyol), a preu reduït com a membres de la comunitat UPF,
i la possibilitat d’obtenir certificats acreditatius amb reconeixement internacional.

i
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Programa de Voluntariat Lingüístic
El Voluntariat Lingüístic és un programa que té com a finalitat donar a conèixer la realitat lingüística i cultural de Catalunya als estudiants internacionals i potenciar la internacionalització i l’aprenentatge de llengües
entre els estudiants catalans. Per assolir aquest doble objectiu, el Voluntariat Lingüístic desenvolupa al llarg
del curs un programa de sortides i de visites culturals, tant per la ciutat de Barcelona com per la resta de
Catalunya, i un programa de parelles lingüístiques per a l’intercanvi i l’aprenentatge de llengües entre els estudiants internacionals i els estudiants catalans, que està obert igualment als membres del PAS i als professors.

i
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5. CULTURA I ESPORTS
El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) t’ofereix la possibilitat de participar en activitats culturals:
Aula d’Escena: Cor, Orquestra de Cambra i Aula de Teatre.
Sant Jordi (diferents modalitats de concursos).
Concurs de bandes.
Cursos i tallers de dinamització cultural.
Altres, segons temporada (espectacles culturals i artístics amb descomptes).
També pots fer esport participant en les activitats esportives que organitza el SACU:
Lligues internes: bàsquet, futbol 7 i futbol sala, pàdel, tennis, vòlei platja i futbol platja.
Competició interuniversitària individual i en equips.
Cursos i tallers de dinamització esportiva (ioga energètic, pilates…).
Formació esportiva: activitats dirigides, Juliol Esportiu i preus especials en entitats amb conveni amb la UPF.
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El SACU també organitza un programa de sessions teòriques, Aula d’Esport, que té com a objectiu oferir a la
comunitat universitària un fòrum de debat sobre temes relacionats amb l’esport i l’activitat física.
La programació d’activitats la pots trobar:
Als avisos del Campus Global.
A les pantalles del Canal UPF.
A les cartelleres de la Universitat.
A la web de Cultura.
A la web d’Esports.
Al Facebook i a Twitter.

i
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6. SOLIDARITAT
UPF Solidària
L’objectiu d’UPF Solidària és sensibilitzar i implicar els membres de la comunitat universitària perquè dediquin el seu temps lliure a ajudar els altres en diferents camps d’actuació. Per tal d’aconseguir- ho, els diferents
programes que impulsem pretenen acostar el món de les ONG a la Universitat a partir d’activitats com ara
exposicions o conferències, fent tasques de voluntariat o facilitant informació sobre les campanyes d’aquestes
entitats.
D’altra banda, la plataforma UPF Solidària està formada per un grup d’estudiants, professors i membres del
PAS que també impulsen activitats de solidaritat i cooperació al desenvolupament a la nostra universitat.
Per formar part de la plataforma has de col·laborar-hi econòmicament, a través d’una deducció mensual a la
nòmina. Pots descarregar la butlleta de col·laboració des de la web d’UPF Solidària.
Entre les activitats que impulsa UPF Solidària es troben les següents:
Convocatòria anual d’ajuts per a projectes d’activitats solidàries.
Organització de la Fira UPF Solidària.
Promoció del voluntariat i formació per al voluntariat.
Contacte amb entitats externes que actuen en aquest àmbit.
Participació en comissions de solidaritat i cooperació al desenvolupament de xarxes universitàries.
Col·laboració i suport a iniciatives solidàries dels membres de la comunitat universitària.
Trobaràs informació ampliada sobre aquestes i altres activitats a la web d’UPF Solidària. Pel que fa a les
activitats concretes que es desenvolupen, podràs trobar-ne informació:
Als avisos del Campus Global.
A les pantalles del Canal UPF.
A les cartelleres de la Universitat.
A la web d’UPF Solidària.
Al Facebook i a Twitter.

i
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5. DOCÈNCIA, RECERCA I TRANSFERÈNCIA
DE CONEIXEMENT I EMPRENEDORIA
1. SUPORT A LA DOCÈNCIA
Aula Global
Com a suport a la docència presencial, la UPF disposa de l’Aula Global, que ofereix una aula en línia per a
cada assignatura, que el professor planifica i dinamitza.
Des del curs 2008-2009, l’Aula Global treballa amb un sistema de gestió de cursos, en codi obert, que es diu
Moodle. Aquest sistema està en constant procés de millora, tant a partir de les noves aplicacions que des del
mateix Moodle es dissenyen com a partir dels suggeriments dels professors.
Des del Campus Global s’accedeix a la llista de totes les aules globals a les quals estiguem assignats.
L’Aula Global és l’espai en línia que té cadascuna de les assignatures. Tan aviat com a un professor se li assigna la docència d’un nou curs, ja té accés a l’Aula Global de la qual és responsable. Aquesta aula té unes parts
preconfigurades fixes (guies pas a pas que només veuen els professors, accés directe al diccionari multilingüe,
accés directe a la sol·licitud d’ampliació de bibliografia) i una part central, que és la que cada professor estructura (per setmanes o per temes) i va definint. L’Aula Global permet als professors incloure-hi recursos
(enllaços, documents adjunts en diferents formats...) destinats als estudiants, i també permet incloure-hi activitats (fòrums, xats, wikis oberts a la participació activa dels estudiants) i accedir a una aplicació, anomenada
Turnitin, que permet detectar coincidències entre documents.
Des de l’Aula Global es poden enllaçar les eines de la Web 2.0 que hi ha a la xarxa, com ara l’accés a Google
docs o a altres aplicacions.

Des de l’Espai AG
per als professors
(Campus Global > Docència
> Aula Global), tots els
professors de la UPF tenen
accés a les novetats de l’Aula
Global, a orientacions de com
estructurar l’aula o bé a
enllaços amb articles d’interès
o a exemples.

i
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Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)
El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), d’acord amb la seva missió d’impulsar la millora
i la renovació del model docent dels ensenyaments de la UPF, dóna suport al professorat i als equips docents
en aspectes relacionats amb la qualitat, la millora dels processos educatius i la innovació docent, en concret
en els àmbits següents:
Formació pedagògica
— Formació inicial en docència universitària (FIDU). El programa FIDU, amb diversos itineraris, pretén
proporcionar formació bàsica en docència als professors novells o amb menys de tres anys d’experiència
docent, d’acord amb els nous paradigmes docents, i oferir formació pedagògica i didàctica que possibiliti
la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, la innovació i la qualitat professional.
— Formació contínua. Actualització a través de noves eines i recursos orientada a la millora professional en
docència universitària, mitjançant cursos, tallers i experiències de caràcter instrumental, innovació, habiGuia de la Universitat Pompeu Fabra - PAS/PDI
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litats docents, millora del procés d’ensenyament-aprenentatge, prevenció de riscos laborals, experiències
a la UPF sobre bones pràctiques docents, i també en l’àmbit de les llengües –català i anglès–, sobre l’Aula
Global-Moodle i per a l’acció tutorial a la UPF.
— Formació a mida. Suport a les demandes dels departaments o de les unitats acadèmiques a partir de la
detecció de necessitats formatives, per tal de donar-hi resposta, millorar-ne algun aspecte o adaptar els
programes de formació contínua als requeriments tècnics i específics dels departaments o de les unitats
acadèmiques. Aquest àmbit inclou també accions formatives i suport a la millora de la qualitat i la innovació docent, segons la demanda dels centres adscrits de la UPF, i l’assessorament a altres institucions.
— Assessorament pedagògic personalitzat.
Innovació docent
— Assessorament individual, i/o a equips docents, en el plantejament metodològic de les assignatures (activitat
dins i fora de l’aula, motivació dels estudiants, materials didàctics, tecnologia aplicada a les assignatures,
avaluació contínua dels aprenentatges).
— Suport en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de projectes en l’àmbit de convocatòries internes i
externes, Pla de Mesures de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents (PlaQUID) i projectes d’innovació
i millora de la qualitat docent d’àmbit català, estatal i europeu.
— Difusió de bones pràctiques i de projectes d’innovació en la docència, a través de jornades, tallers i espais
web de difusió.
— Informació i assessorament per a la participació en jornades i congressos relacionats amb la innovació i
la qualitat de la docència universitària.
— Xarxa d’unitats de suport a la qualitat i a la innovació docent (USQUID) per a la promoció i la difusió
de bones pràctiques docents, la formació dels professors i els aspectes relacionats amb la docència més
rellevants dins de cada unitat acadèmica.
— Coordinació i desenvolupament de recursos per al disseny didàctic de les assignatures a través del pla
docent de l’assignatura.
— Participació en grups interuniversitaris d’àmbit català i estatal orientats a afavorir la identificació i el
desenvolupament de competències docents.
— Coordinació i participació en congressos i simposis internacionals en docència universitària.
— Cerca i selecció de recursos didàctics i bibliogràfics relacionats amb la innovació docent.
Qualitat educativa
— Suport a la recerca educativa i al plantejament de millores metodològiques docents.
— Seguiment del disseny i l’avaluació de projectes relacionats amb la qualitat i la millora de la docència.
— Assessorament pedagògic en el disseny de les assignatures a través del pla docent, en aplicació del nou
marc d’avaluació de l’aprenentatge i del Pla d’Acció Tutorial a la UPF.
— Recursos informatius i recull de bones pràctiques per a la millora docent.
— Col·laboració amb els coordinadors docents de grau en el seguiment de la qualitat de les noves titulacions
i la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
— Coordinació, seguiment, suport i valoració del pla d’acció tutorial a les facultats.
— Coordinació del Curs d’Introducció a la Universitat, en el marc de les accions institucionals d’adaptació
i trànsit a la universitat adreçades als estudiants de primer curs dels graus de la UPF.
— Cerca i selecció de recursos didàctics i bibliogràfics relacionats amb la qualitat educativa.
Multilingüisme
Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM). El CQUID coordina la gestió del multilingüisme a la UPF i promou el
desenvolupament de línies estratègiques en matèria de política lingüística. En el marc d’aquest pla s’inclou:
— Coordinació de les proves de diagnòstic lingüístic (PDL), de les proves certificadores de competència lingüística (PCCL) i del premi de foment del multilingüisme (PFM).
— Aprovació i seguiment del Programa de Suport al Multilingüisme en la Docència, aplicació del decret sobre
el coneixement lingüístic del professorat i gestió de convocatòries multilingües estatals i internacionals.
— Organització de jornades i participació en actes i xarxes europees d’àmbit lingüístic.
— Planificació i implementació d’accions de foment de l’ús de les llengües, en col·laboració amb el Gabinet
Lingüístic i Idiomes UPF.
Planificació i acreditació de titulacions
— Suport a la programació i a la implantació dels nous estudis en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior.
— Assessorament en el seguiment de la qualitat de les noves titulacions.
— Seguiment de les modificacions dels nous plans d’estudis i suport al procés d’acreditació.
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La Factoria
La Factoria és un servei de la Biblioteca/CRAI que dóna suport a l’aprenentatge i a la docència. Els serveis
que ofereix són:
Creació de materials docents i multimèdia:
— Accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (maquinari i programari) necessàries per crear
els materials docents, assessorament i assistència personalitzada.
— Digitalització de documents.
— Elaboració de pàgines web docents, suport tecnològic i informacional.
— Elaboració d’altres materials docents per a l’Aula Global.
— Suport en la integració dels recursos d’informació en els materials docents.
— Suport en la publicació de materials docents en repositoris i a iTunes U.
— Gestió de drets d’autor per a temes relacionats amb la protecció de la propietat intel·lectual dels materials
docents que es posen a l’abast dels usuaris.
Suport en la utilització de l’Aula Global:
— Assistència i assessorament per resoldre les incidències en relació amb la utilització de l’Aula Global i
del seu suport informàtic.
— Formació personalitzada en Aula Global.
Suport a la resolució d’incidències del Campus Global:
— Assistència i assessorament sobre l’ús del Campus Global, així com atenció per resoldre les incidències
d’accés.

i
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2. RECERCA
El Servei de Recerca és la unitat administrativa de la Universitat que té com a funció principal incentivar la
participació en programes de recerca, gestionar els ajuts competitius relacionats amb l’activitat científica i
donar suport a l’elaboració i la implantació de les polítiques de recerca impulsades des del vicerectorat corresponent. Els serveis que ofereix són els següents:
Captar i difondre per àmbits de coneixement les oportunitats de finançament.
Assessorar i donar suport a la preparació i la negociació de propostes, molt especialment en relació amb
el programa marc i convocatòries de grans projectes (CENIT, CONSOLIDER, etc.).
Gestionar administrativament i econòmicament el finançament derivat dels ajuts.
Gestionar el Pla de Mesures de Suport a la Recerca.
Gestionar les figures de recerca relacionades amb els grups i les unitats de la UPF (creació, manteniment, etc.).
El Servei de Recerca té les oficines centrals al campus de la Ciutadella, a l’edifici Mercè Rodoreda, i una seu
al campus de la Comunicació - Poblenou.
Més informació a http://www.upf.edu/rdi/

3. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I EMPRENEDORIA
La Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle té com a missió promoure la transferència de les tecnologies
i els coneixements generats a la Universitat, donant suport als investigadors en la seva interacció amb la societat i en la valorització dels resultats de la seva recerca, així com fomentar l’esperit emprenedor entre els
membres de la comunitat universitària.
Els serveis que ofereix la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle són els següents:
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Identificar i gestionar l’oferta de tecnologies i coneixements de la UPF.
Assessorar i gestionar la propietat industrial i intel·lectual (programes d’ordinador).
Proporcionar assessorament, negociar i gestionar les llicències i els contractes de transferència.
Cercar i gestionar fonts de finançament per a projectes de valorització i empreses de base tecnològica.
Assessorar en la creació d’empreses de base tecnològica basades en tecnologies o coneixements de la UPF.
Fomentar la transferència de tecnologia i de coneixements de la UPF a empreses i organitzacions (promocionar, sensibilitzar i formar envers la propietat industrial i la creació d’empreses de base tecnològica).
També són funcions d’aquesta unitat estimular l’esperit emprenedor entre la comunitat universitària i identificar oportunitats de nous negocis, així com coordinar i gestionar els Espais d’Incubació UPF Business Shuttle.
D’aquesta manera la Unitat posa a disposició dels emprenedors un conjunt de recursos i serveis perquè puguin
culminar amb èxit la creació d’una empresa.
Més informació a http://www.upf.edu/innovacio/
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6. SERVEIS COMERCIALS
1. LLIBRERIA I PAPERERIA
A la UPF hi ha una llibreria papereria (Abacus) al pati de l’edifici Roger de Llúria, on trobaràs material
d’escriptori, llibres i els articles de marxandatge de la UPF. Si te’n fas soci gaudiràs de preus especials, i si
vols comprar-hi per Internet, ho pots fer des de l’adreça www.abacus.coop.
Horari
De dilluns a divendres: de 10.00 a 14.30 i de 16.00 a 19.00 hores
Juliol: de 10.00 a 15.00 hores
Tancat per vacances a l’agost i del 20 de desembre al 7 de gener

2. CAFETERIA I RESTAURACIÓ
En alguns edificis de la UPF hi ha servei de bar i de restaurant. A banda d’això, a tots els edificis hi ha màquines expenedores de begudes calentes i fredes i d’aliments.
Campus de la Ciutadella
Edifici Jaume I
De 8.00 a 21.00 hores
Autoservei: de 13.00 a 16.00 hores
Edifici Roger de Llúria
De 8.00 a 18.30 hores
Autoservei: de 12.30 a 16.00 hores
Tancat els caps de setmana.
Als mesos de juliol i agost es manté oberta alternativament una o altra cafeteria, de 7.45 a 17.00 hores.
S’avisa oportunament.
Nota: durant els caps de setmana corresponents als períodes d’exàmens, la cafeteria de Roger de Llúria està oberta els
dissabtes i els diumenges, amb servei complet, de 10.00 a 19.00 h. D’aquest servei específic se n’informa oportunament a
les cafeteries de Jaume I i de Roger de Llúria i al Campus Global.

Campus de la Comunicació - Poblenou
De 8.00 a 20.00 hores
Autoservei: de 12.30 a 15.30 hores
Juliol: de 8.00 a 17.00 hores
Agost: tancat
Cafeteria de planta (plaça Gutenberg)
De 8.30 a 16.00 hores
Agost: tancat

3. ENTITATS BANCÀRIES
A l’edifici Roger de Llúria (al costat de recepció) hi ha una oficina del Banco Santander. També trobaràs caixers
automàtics de CatalunyaCaixa als diferents campus de la UPF.

4. REPROGRAFIA (CENTRES OCÉ)
Campus de la Ciutadella (edifici Jaume I)
De dilluns a dijous: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores
Divendres: de 9.00 a 15.00 hores
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Campus de la Comunicació - Poblenou (edifici Roc Boronat)
De dilluns a dijous: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores
Divendres: de 9.00 a 15.00 hores
Campus del Mar (edifici Dr. Aiguader)
Dilluns, dimecres i divendres: de 9.00 a 11.00 hores
Dimarts i dijous: de 9.00 a 11.00 i de 16.00 a 18.00 hores
Els horaris durant la Setmana Santa i les vacances de Nadal i d’estiu s’anuncien oportunament als centres de
reprografía i al Campus Global.

5. AVANTATGES COMERCIALS
A més dels comerços esmentats, que tenen seu a la Universitat, hi ha establiments que han signat acords amb
la UPF i que ofereixen descomptes als membres de la comunitat universitària en diferents productes: formació,
viatges, automòbil, estètica, roba i calçat, esports, informàtica, etc.

i
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7. SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS
A banda de l’atenció personal que poden donar-te els teus caps, a la UPF hi ha canals establerts perquè puguis formular queixes, suggeriments o reclamacions en relació amb el funcionament general de la Universitat.
Aquests canals són els següents:
Bústia Opina: envia un missatge a la bústia Opina, accessible des del Campus Global. Des del Rectorat gestionaran la teva consulta i et faran arribar la resposta corresponent.
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Presenta una queixa per escrit davant de qualsevol òrgan o servei, a través del Registre de la UPF (http://
www.upf.edu/universitat/contacte/unitats/registre.html).
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Adreça’t a qualsevol dels òrgans de representació. Segons el tipus de vinculació que tinguis amb la Universitat (funcionari, laboral, etc.), contacta amb l’òrgan que et representa.
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Síndic de Greuges: és l’òrgan encarregat de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària i de garantir el compliment de tot el que disposen els Estatuts de la UPF.
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona
Telèfon: 93 542 20 71
A/e: sindica@upf.edu
www.upf.edu/sindic/
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