
 

 

 

SERVEIS TIC AL PDI 

 

 Compte d'usuari per accedir als diferents serveis: equips de les aules, Atenea, 
l'eSecretaria i la intranet de l'FME 

 
El PDI de l'FME us heu de validar amb el nom d'usuari i contrasenya que utilitzeu a les 
intranets de la UPC. 
Si ho creieu convenient, podeu demanar als Serveis TIC de l'FME la creació d'un 
compte per la vostre assignatura. 

 
 Atenea 

Atenea és l'entorn virtual de docència de la UPC. El seu disseny funcional ha estat 
realitzat a partir de les aportacions del professorat i de les unitats bàsiques de la UPC, 
amb l'objectiu de donar suport a l'adaptació dels estudis de la nostra universitat a les 
directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Atenea ha estat desenvolupada 
utilitzant com a base tecnològica la plataforma de programari obert Moodle. 
 

 Espai personal al servidor de docència 

Des dels equips de les aules i la Sala d’estudis, podeu accedir al vostre espai personal. 
La capacitat actual és de 400MB.  Aquest espai està accessible de la següent manera: 
-    Windows: unitat W: 
-    Linux: Carpeta personal->KOLMOGOROV 

 
També teniu disponible una ubicació amb carpetes d’assignatura, accessible així: 
-    Windows: unitat G: 
-    Linux: Carpeta personal->ASSIGNATURES 
 
Podeu accedir remotament des de qualsevol ubicació a l'espai personal, amb un client 
d'FTP que suporti FTP sobre TLS, com per exemple WinSCP (gratuït, per 
Windows), Filezilla (gratuït, multiplataforma), o Iglooftp (gratuït en la seva versió per 
Linux). 

 
El nom del servidor és kolmogorov.upc.es i cal indicar el nom d'usuari i contrasenya 
que feu servir habitualment a les aules. 

 

 Intranet de l'FME 

La Intranet de l'FME és el sistema d'informació que permet, des d'un punt d'entrada 
únic, administrar les dades amb les que treballa el centre. Us ofereix, entre d’altres, les 
següents funcionalitats: 
- Consulta dels llistats de classe, actuals i històrics, de les vostres assignatures. 
- Introducció de notes. 
- Gestió dels projectes (PFC, TFM): oferta i seguiment. 
- Gestió de les contrasenyes d'accés. 
- Notificació d'incidències. 
- Consulta de l'estat de les aules informàtiques. 

http://atenea.upc.edu/
http://atenea.upc.edu/
http://atenea.upc.edu/
http://moodle.org/
http://winscp.net/eng/docs/lang:ca
http://filezilla.sourceforge.net/
http://www.iglooftp.com/
https://fme-intranet.upc.edu/

