
Com a estudiant d’ESCI-UPF tens a la teva 

disposició serveis i recursos que t’ajudaran en la 

teva vida universitària. En aquesta guia trobaràs 

tota la informació necessària per conèixer 

l’oferta d’ESCI-UPF i resoldre els teus dubtes.

Guia 
de

l’estudiant
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Grau en Bioinformàtica

Ainhara del Pozo: ainhara.delpozo@esci.upf.edu

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Noèlia Puig: noelia.puig@esci.upf.edu

GESTIÓ ACADÈMICA

TUTORS ACADÈMICS Grau en Bioinformàtica 

Arnau Cordomí - Campus del Mar (despatx 61.215)

Hafid Laayouni  - PRBB (despatx 62.763.02)

Alberto Meseguer - Campus del Mar (despatx 61.215)

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Pelayo Corella - ESCI-UPF (planta 3)

Joan Pere Plaza - ESCI-UPF (planta 3)

Tomislav Rimac - ESCI-UPF (planta 3)

Mercè Roca - ESCI-UPF (planta 3)

Xavier Carbonell - ESCI-UPF (planta 4)

Joan Ribas - ESCI-UPF (planta 4)

Ramon Xifré - ESCI-UPF (planta 4)

Rosa Colomé - ESCI-UPF (planta 5)

Jordi Puig - ESCI-UPF (planta 5)

Marta Segura - ESCI-UPF (planta 5)

https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-arnau-cordomi
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-hafid-laayouni
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/pelayo-corella
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-joan-pere-plaza-1944
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/tomislav-rimac-1833
https://www.esci.upf.edu/es/profesor/dra-merce-roca
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/xavier-carbonell-1801
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-joan-ribas
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-ramon-xifre
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dra-rosa-colome
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-jordi-puig-720
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dra-marta-segura


Horaris d’edificis 
i calendari 
acadèmic
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Passeig de Pujades, 1

08003 Barcelona

Tel. 93 295 47 10

Carrer del Dr. Aiguader, 80

08003 Barcelona

Tel. 93 316 35 01

ESCI-UPF

CAMPUS

DEL MAR

Edifici

de dilluns a divendres de 8.00 h a 22.00 h, dissabtes de 9.00 h a 14.00 h

Gestió acadèmica i Administració (planta 1)

de dilluns a dijous de 8.00 h a 18.00 h, divendres de 8.00 h a 14.30 h

Tecnologies de la informació (planta 1)

de dilluns a divendres de 8.00 h a 20.00 h

Edifici

de dilluns a divendres de 7.45 h a 21.00 h

https://g.page/esciupf?share
https://g.page/esciupf?share
https://goo.gl/maps/8RZykwfoWdrJ3x3c9
https://goo.gl/maps/8RZykwfoWdrJ3x3c9


GRAU EN BIOINFORMÀTICA

Setmana introductòria

Sessió de benvinguda

Prova de nivell d’idioma

Primer trimestre (2022)

Inici del curs

Darrer dia per sol·licitar renúncia de matrícula

Finalització de les classes

Darrer dia per sol·licitar renúncia d’avaluació del 1r trimestre

Exàmens

Publicació de qualificacions

Revisió d’exàmens

Exàmens de recuperació

Publicació de qualificacions de recuperacions

Segon trimestre (2023)

Inici del curs

Període per sol·licitar ampliació de matrícula assignatures del 2n i 3r trimestres

Finalització de les classes

Darrer dia per sol·licitar renúncia d’avaluació del 2n trimestre

Exàmens

Publicació de qualificacions

Revisió d’exàmens

Exàmens de recuperació

Publicació de qualificacions de recuperacions

Tercer trimestre (2023)

Inici del curs

Finalització de les classes

Darrer dia per sol·licitar renúncia d’avaluació del 3r trimestre

Exàmens

Publicació de qualificacions

Revisió d’exàmens

Exàmens de recuperació

Publicació de qualificacions de recuperacions

del 8 al 19 de setembre

8 de setembre

21 i 23 de setembre

20 de setembre

30 de novembre

2 de desembre

2 de desembre

del 7 al 16 de desembre

23 de desembre

23 de desembre

del 9 al 14 de gener

23 de gener

9 de gener

9 i 10 de gener

16 de març

16 de març

del 17 al 24 de març

29 de març

fins al 31 de març

del 11 al 15 d’abril

24 d’abril

11 d’abril

21 de juny

21 de juny

del 22 al 30 de juny

5 de juliol

fins al 7 de juliol

del 10 al 13 de juliol

17 de juliol



GRAU EN NEGOCIS I MÀRQUETING INTERNACIONALS

Setmana introductòria

Sessió de benvinguda

Prova de nivell d’idioma

Primer trimestre (2022)

Inici del curs

Darrer dia per sol·licitar renúncia de matrícula

Finalització de les classes

Darrer dia per sol·licitar renúncia d’avaluació del 1r trimestre

Exàmens

Publicació de qualificacions

Revisió d’exàmens

Exàmens de recuperació

Publicació de qualificacions de recuperacions

Segon trimestre (2023)

Inici del curs

Període per sol·licitar ampliació de matrícula assignatures del 2n i 3r trimestres

Finalització de les classes

Darrer dia per sol·licitar renúncia d’avaluació del 2n trimestre

Exàmens

Publicació de qualificacions

Revisió d’exàmens

Exàmens de recuperació

Publicació de qualificacions de recuperacions

Tercer trimestre (2023)

Inici del curs

Finalització de les classes

Darrer dia per sol·licitar renúncia d’avaluació del 3r trimestre

Exàmens

Publicació de qualificacions

Revisió d’exàmens

Exàmens de recuperació

Publicació de qualificacions de recuperacions

del 8 al 19 de setembre

8 de setembre

19 i 20 de setembre

20 de setembre

30 de novembre

2 de desembre

2 de desembre

del 7 al 16 de desembre

23 de desembre

22 i 23 de desembre

del 9 al 14 de gener

23 de gener

9 de gener

9 i 10 de gener

16 de març

16 de març

del 17 al 24 de març

29 de març

30 i 31 de març

del 11 al 15 d’abril

24 d’abril

11 d’abril

21 de juny

21 de juny

del 22 al 30 de juny

5 de juliol

6 i 7 de juliol

del 10 al 13 de juliol

17 de juliol



Directori
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Recepció

Sala de professors

Sala d’actes

Cafeteria

Aula 1.1 – Port de Barcelona

Aula 1.2 – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Direcció

Gerència

Alumni ESCI-UPF

Career Service

Coordinació màsters

Relacions internacionals

Administració i Gestió acadèmica

Tecnologies de la informació (TIC)

Aula 2.1 – Soler&Palau

Aula 2.2 – PIMEC

Aula 2.3 – ETR

Aula 2.4 – Esteve

Sala de lectura

Sala d’informàtica

Sala d’estudi individual

Aula 3.1 – MANGO

Aula 3.2 – Covides

Aula 3.3

Aula 3.4 – Coordonné

Aula 3.5 – Ecoembes

Aula 3.6 – Fluidra

Departament de Comunicació

PLANTA

BAIXA

PLANTA 

1

PLANTA 

2

PLANTA 

3

ESCI – UPF



Aula 4.1 – AMEC

Aula 4.2

Aula 4.3

Aula 4.4

Aula 4.5

Aula 4.6 – El Periódico

Direcció de TFG

Aula 5.1 – Andersen Tax & Legal

Cap de relacions internacionals

Direcció del Career Service

Cap d’estudis GNMI

Cap d’estudis BDBI

Biblioteca Campus del Mar - planta 1

Laboratoris - planta 2

Aules d’informàtica - planta 3

Despatx del professorat d’ESCI-UPF - 61.215

PLANTA

4

PLANTA 

5

CAMPUS

DEL MAR



Credencials 
electròniques 
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ESCI-UPF disposa d’un departament TIC que ofereix suport tècnic per resoldre 

les incidències del dia a dia en l’ús de les eines informàtiques i l’accés a serveis 

interns (eduroam, servei d’impressió, ús del parc informàtic del centre, etc.) o 

connexió a Internet.

Correu electrònic 

ESCI-UPF et proporciona una adreça de correu 

electrònic de Google que has d’utilitzar durant 

tota la teva estada a la universitat. Hi pots 

accedir des de Gmail.

Aul@-ESCI

Aquesta és la plataforma virtual d’aprenentatge 

que dona suport a la docència presencial. 

Hi trobaràs tota la informació de les 

assignatures (apunts, tasques, avisos, etc.) i 

també permet fer exàmens online.

SIGMA

És l’eina de gestió acadèmica on podràs trobar:

• La teva matrícula

• Els abonarés

• El teu expedient acadèmic

• El teu horari

• Les teves qualificacions trimestrals

• La teva automatrícula

Descarrega’t l’app a Google Play o a l’AppStore

Eduroam

És una iniciativa de l’associació de xarxes 

acadèmiques i de recerca europees per 

facilitar la mobilitat i permet a qualsevol 

usuari d’una universitat adherida tenir accés 

a Internet via wifi en qualsevol de la resta 

d’institucions que participen en aquest 

projecte internacional.

Per accedir a la xarxa wifi eduroam d’ESCI-

UPF o de qualsevol altra universitat arreu del 

món només necessites les teves credencials 

del correu electrònic vinculat a ESCI-UPF.

Office 365

Com a alumne/a d’ESCI-UPF i amb el teu 

correu electrònic de la universitat, et pots 

registrar gratuïtament a Office 365 Educació, 

que inclou Word, Excel, PowerPoint, OneNote 

i Microsoft Teams.

https://www.esci.upf.edu/ca/serveis-estudiants/tecnologies-informacio
http://mail.google.com/a/esci.upf.edu
https://aula.esci.upf.edu/login/index.php
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sigma.mobile.target.esci&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/academic-mobile-esci/id865012627?l=ca
https://drive.google.com/file/d/1Po9BfQkWpygxAvOjKoAeFbv6IpKpVc-c/view
https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office


Gestió 
acadèmica
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Aquest departament centralitza, coordina i gestiona els assumptes, els 

procediments i els tràmits de la vida acadèmica dels estudiants de grau i de 

màster. Consulta aquí els tràmits acadèmics que pots realitzar.

eTràmits

Aquest servei et permet gestionar en línia 

la majoria dels tràmits acadèmics. Trobaràs 

aquest mòdul dins de SIGMA amb el nom 

“Sol·licitud d’instàncies” i et permet fer els 

tràmits següents:

• Matrícula

• Ampliació de matrícula

• Canvi d’assignatures optatives

• Anul·lació de matrícula

• Permanència

• Continuïtat

• Acreditació 3a llengua

• Renúncia a l’avaluació

• 5a convocatòria extraordinària

• Revisió de qualificacions i/o exàmens

• Sol·licituds per als intercanvis

Horaris acadèmics

Consulta els teus horaris i les aules on 

s’imparteixen les teves assignatures a SIGMA 

horaris.

Pla docent de l’assignatura (PDA)

• A la web (BDBI / GNMI), dins de la fitxa de 

cada assignatura. 

• A SIGMA tens l’accés directe al cercador de 

plans docents. Selecciona l’any acadèmic i fes 

la cerca per grau o bé per assignatura.

Normativa acadèmica

Pots consultar la normativa referent al teu 

grau en el següent l’enllaç: 

https://www.esci.upf.edu/ca/normativa-

universitaria/normativa-graus

https://www.esci.upf.edu/ca/serveis-estudiants/gestio-academica
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/pds/consultaPublica/look[conpub]InicioPubHora?entradaPublica=true&amp;idiomaPais=ca.ES
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/pds/consultaPublica/look[conpub]InicioPubHora?entradaPublica=true&amp;idiomaPais=ca.ES
https://www.esci.upf.edu/ca/grau-en-bioinformatica/bioinformatica-pla-destudis
https://www.esci.upf.edu/ca/grau-en-negocis-i-marqueting-internacionals/gnmi-pla-destudis
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/doa/consultaPublica/look%5Bconpub%5DInicioPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019
https://www.esci.upf.edu/ca/normativa-universitaria/normativa-graus
https://www.esci.upf.edu/ca/normativa-universitaria/normativa-graus


Serveis
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Servei d’Inclusió

Els alumnes amb necessitats educatives 

especials i/o risc d’exclusió socioeconòmica 

podran sol·licitar el suport del Servei 

d’Inclusió, que garanteix l’atenció a la 

diversitat i assegura els drets i la inclusió de 

totes les persones des que arriben al centre.

Coordinació: mireia.vera@esci.upf.edu

Unitat d’Igualtat

ESCI-UPF disposa d’una Unitat d’Igualtat que 

atén les consultes i denúncies en matèria 

de violència masclista i LGTBIfòbia que 

afectin qualsevol membre de la comunitat 

universitària i proporciona diferents serveis 

d’acompanyament.

Coordinació: igualtat@esci.upf.edu

 

Servei d’Atenció Psicològica 

ESCI-UPF té un acord de col·laboració amb 

la Fundación Salud y Persona, que ofereix 

un servei d’atenció psicològica telefònica 

il·limitada i gratuïta en horari de 24 hores/365 

dies l’any per a tota la comunitat i els familiars 

directes, sense límit de temps ni de nombre 

de trucades o consultes.

Programa d’acompanyament

Si vols que un estudiant d’un curs superior 

t’ajudi a integrar-te a la comunitat ESCI-

UPF i et doni un cop de mà amb temes 

administratius, acadèmics i de vida 

universitària, el centre disposa d’un Programa 

d’acompanyament. 

Coordinació: karina.henao@esci.upf.edu

https://www.esci.upf.edu/ca/serveis-estudiants/servei-inclusio
http://mireia.vera@esci.upf.edu
https://www.esci.upf.edu/ca/serveis-estudiants/unitat-igualtat
http://igualtat@esci.upf.edu
https://www.esci.upf.edu/ca/serveis-estudiants/servei-atencio-psicologica
https://fundacionsaludypersona.org/
https://www.esci.upf.edu/ca/serveis-estudiants/mentors
http://karina.henao@esci.upf.edu


Comunitat UPF
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Carnet d’estudiant

El carnet universitari acredita que formes part 

de la comunitat UPF. Aquest carnet et permet 

gaudir d’avantatges i descomptes, a més de 

poder accedir a diversos serveis.

Si vols conèixer tots els avantatges del carnet 

universitari, consulta aquí.

Altres avantatges

• Campus Global

• Activitats lúdiques i culturals

• SACU

• Biblioteca

• UPF Emprèn

• Serveis per als estudiants UPF

https://www.upf.edu/web/identitat-digital/per-a-que-el-pots-fer-servir
https://sso.upf.edu/CAS/index.php/login?service=https%3A%2F%2Fwww.upf.edu%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fp_l_id%3D1209435%26redirect%3D%252Fintranet%252Fcampus-global%252F
https://www.upf.edu/web/cultura
https://www.upf.edu/es/web/sacu
https://www.upf.edu/es/web/biblioteca-informatica
https://www.upf.edu/web/innovacio/formacio-emprenedoria
https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/serveis-estudiants
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Impressores i fotocopiadores

A l’edifici ESCI-UPF, a la sala de lectura, 

tens a disposició una impressora que està 

connectada amb els ordinadors de la sala. 

També pots fer ús d’una fotocopiadora 

situada a la planta 1 que funciona amb una 

targeta que podràs adquirir a la recepció 

d’ESCI-UPF. Per fer servir qualsevol d’aquestes 

dues màquines has de portar el teu propi 

paper.

Al Campus del Mar, el servei de copisteria 

(https://guiesbibtic.upf.edu/reprografia/

imprimir) és a la planta -1.

Guixetes

Als edificis ESCI-UPF i Campus del Mar 

disposes de guixetes per poder deixar les 

teves pertinences. Si vols una guixeta, 

informa’t a la recepció de cada edifici.

Bicis i patinets

Si et desplaces fins a la universitat en bicicleta 

o patinet, a l’interior de l’edifici ESCI-UPF hi 

ha llocs habilitats per poder-los deixar amb 

seguretat.

Altres serveis

https://guiesbibtic.upf.edu/reprografia/imprimir
https://guiesbibtic.upf.edu/reprografia/imprimir
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