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Incorporació al Grup 
 
Totes les persones que iniciïn una activitat dins el Grup han de tenir una credencial UPC. 

https://serveistic.upc.edu/ca/identitatDigital/el-servei/procediments 
 
L’alumnat, PDI, PAS i becaris ja obtenen una credencial al formalitzar el contracte o matrícula. 
Si l’interessat no pertanyés a cap d’aquests col·lectius, s’haurà de obtenir una credencial de 
Personal Convidat 

 
Els passos per portar a terme la incorporació son els següents: 
 

- En el cas de Personal Convidat, la persona responsable de l’activitat, ha de fer la 
sol·licitud al centre d'Atenció TIC - ATIC , proporcionant les següents dades:  

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/informacio/pdf/dades_usuari_personal_convidat.pdf 
 

- La persona interessada o el seu responsable ha d’omplir el formulari que trobarà a: 
General information — Electronic and Biomedical Instrumentation Group. IEB — UPC. 
Universitat Politècnica de Catalunya 
i enviar-ho a: 

o Al personal tècnic del laboratori   (alfonso.mendez@upc.edu) 
o A la adreça eel.usd.utgcntic@upc.edu, sol·licitant l’accés als diferents espais 

del Departament. 
- El personal tècnic del laboratori, un cop acabat el procés, informarà per correu 

electrònic a l’interessat i al seu responsable. També es sol·licitarà que l’interessat signi 
el formulari d’acceptació 

 
Dins l’àmbit del laboratori, s’assignarà un lloc de treball, calaix i un compte d’usuari per a 
poder utilitzar els recursos informàtics que es necessitin. 

Fi d’incorporació 
A l'acabament de la activitat, el propi usuari o el seu director esborrarà els seus fitxers dels 
servidors i dels ordinadors que hagi utilitzat, comunicarà al personal del laboratori la seva 
baixa, buidarà el calaix assignat, gravarà un CD amb la informació útil del projecte i classificarà 
tot el material sobrer. 

https://serveistic.upc.edu/ca/identitatDigital/el-servei/procediments
http://www.upcnet.es/atic
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/informacio/pdf/dades_usuari_personal_convidat.pdf
https://ieb.eel.upc.edu/en/laboratory-information/general-information-1
https://ieb.eel.upc.edu/en/laboratory-information/general-information-1
mailto:eel.usd.utgcntic@upc.edu
file://ieb-srv1/alf$/DIB-INFO$%20(ieb-srv1)/NewWeb-3-2012/informacio/pdf/Aceptaci%C3%B3n_usuario_eng.pdf


 

Accés 

 
L’accés al laboratori és mitjançant la targeta UPC. 
Com s’ha comentat abans, l’accés s’ha de sol·licitar a la adreça eel.usd.utgcntic@upc.edu 

Informàtica 

 
Els alumnes de PFC, TFG i Màster tenen una quota de 4 GB a la seva carpeta personal del 
servidor principal del Grup (ieb-srv1.upc.es), l’enllaç habitual és \\ieb-
srv1\users\pfcs\nom_d’usuari  Es fa una còpia de seguretat diària i s’emmagatzema un històric 
de dos mesos. 
 
L’alumne pot imprimir fins a 1.000 fulls a la impressora làser monocrom i no té accés a la 
impressora de color. 

 
Els ordinadors personals i estacions de treball que hi ha al Laboratori tan sols es poden utilitzar 
per a realitzar tasques relacionades amb els projectes que es desenvolupen al Grup. 

  
Si s’han de guardar fitxers al disc local del PC, es farà en una carpeta que es digui igual que el 
seu nom d’usuari dintre de la carpeta c:\usuarios  

 
Per motius tècnics i en cas de necessitat, el personal del laboratori podrà esborrar fitxers de 
qualsevol ordinador sense avisar prèviament, excloent-hi els que estiguin dintre de la carpeta 
C:\usuarios 
 
El personal del laboratori configurarà els ordinadors portàtils que portin els usuaris per a 
connectar-se a la xarxa sense fils de la UPC. Qualsevol altra intervenció que necessités 
l’ordinador:  obtenció de drivers, actualitzacions, formatejar, ... serà responsabilitat del seu 
propietari. 

 
Si actuacions deliberades d’usuaris provoquessin greus problemes en quant la seguretat dels 
sistemes informàtics, es procedirà al cessament immediat de la seva activitat al Grup.  

 
No esta permès: 

Obrir ordinadors 
Canviar les configuracions dels ordinadors, especialment les de xarxa 
Canviar ordinadors de lloc 
Instal·lar software sense autorització 
Utilització de software P2P (emule, torrent, ...) 
Descarregar, copiar i emmagatzemar fitxers i software regulats per drets d’autor 

Préstecs 
 
Dels equips, eines, llibres, ... que surtin del laboratori s’haurà de prendre nota mitjançant un 
formulari que es pot agafar de la carpeta de Préstecs que hi ha a la taula del personal.  

mailto:eel.usd.utgcntic@upc.edu
file://ieb-srv1/users/pfcs/nom_d'usuari
file://ieb-srv1/users/pfcs/nom_d'usuari


 

Reparacions 

 
Si un usuari detecta una avaria en un equip, eina,...  s’ha de deixar a la zona del personal del 
laboratori amb una nota que expliqui la avaria, com ha passat, nom del usuari, data i hora. 

Circuits impresos 
 
Els alumnes dissenyaran els circuits impresos que necessitin. El personal del laboratori els 
orientarà a l’ús del software de CAD existent al laboratori. 
 
El personal del laboratori realitzarà les plaques per procediments químics i l’alumne de PFC 
acabarà de fer la placa (mecanització, soldadura de components, ...) 

Riscos laborals 
 
Hi han determinades tasques que es desenvolupen al laboratori (soldadura, treballs mecànics, 
manipulació productes químics, ...) que presenten factors de risc per a la salut. Tota la 
informació sobre els processos que es desenvolupen al laboratori que porten riscos la podeu 
trobar a https://ieb.eel.upc.edu/en/laboratory-information/occupational-hazards-and-waste-
management 
L’alumne, al signar el formulari d’acceptació, declara que està al corrent dels riscos i de les 
mesures que cal adoptar. 

Compres de material 
 
EL/la responsable del Projecte encarregarà al personal tècnic l’adquisició de qualsevol 
material. 
 
Bàsicament hi ha dos tipus de proveïdors: amb botiga física i amb sistema de venda per 
internet. 
 
Procés de compra (proveïdors amb botiga física):  

- L’usuari  que necessiti l’adquisició de material per a desenvolupar les seves tasques 
haurà de comunicar-lo al seu Director o Tutor qui encarregarà al Personal del 
Laboratori  l’adquisició del material. 

- El Personal s’encarregarà de la tramitació i entregarà  el full de comanda a l’alumne 
per a que  vagi personalment a realitzar les compres.  

 
Procés de compra (proveïdors venda per internet):  

- Igual que el pas anterior però el Personal del Laboratori s’encarregarà de tots els 
tràmits un cop rebut l’encàrrec per part del Tutor de l’alumne. 

https://ieb.eel.upc.edu/en/laboratory-information/occupational-hazards-and-waste-management
https://ieb.eel.upc.edu/en/laboratory-information/occupational-hazards-and-waste-management
file://ieb-srv1/alf$/DIB-INFO$%20(ieb-srv1)/NewWeb-3-2012/informacio/pdf/Aceptaci%C3%B3n_usuario_eng.pdf


 

Tasques del Personal 

 
Les tasques a realitzar pel personal del laboratori tan sols poden ser encarregades pels 
professors del Departament. 

Neteja i ordre 
 
Cada vegada que s’acabi d’utilitzar un lloc de treball s’ha de recollir i endreçar. 
 
Cada divendres es deixaran  tots els llocs de treball nets i en ordre. 
Es responsabilitat del propi usuari  la neteja del seu lloc assignat, ordinador, ... 
 
El personal de Neteja de la UPC, juntament amb el personal del  laboratori, netejaran els llocs 
de treball indicats prèviament pel professor responsable.  
 
No està permès menjar habitualment al laboratori, l’espai més adient és la sala menjador de la 
planta 1. 

Telèfon 

 
No està permès fer trucades amb el telèfon del  laboratori, llevat per a temes relacionats amb 
la recerca del  laboratori o per a qualsevol emergència. 

Residus 

 
No està permès llençar residus químics, pipetes amb productes, vidres  o similars a les 
papereres del Laboratori/Departament. S’haurà d’informar al Personal del Laboratori i 
juntament amb el Servei de Prevenció de Riscos de la UPC estudiar la forma més adient de 
recollir-los.  
A la planta del laboratori hi ha dos punts nets amb diferents contenidors de residus, seguiu les 
instruccions de classificació. 

Emergència 
En cas d’una emergència sobtada: 

- La porta del laboratori (costat muntanya) té un sistema de apertura mecànic. 
- Aviseu a Seguretat del Campus (el número de telèfon està penjat a la porta d’entrada 

del laboratori – 934 011 710) 
- Aviseu a les persones responsables del Grup. 
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