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1. OBJECTIU I ABAST 

 

L’objectiu del Pla d’Acollida de l’ETSETB és orientar i donar suport a l’estudiantat de nou ingrés  

del graus, dels màsters i “incomings” sobre el funcionament bàsic de l’ETSETB i de la UPC per tal 

de facilitar la seva integració als estudis i a la vida acadèmica de la universitat. 

 

 

2. DESENVOLUPAMENT 

Les accions que es recullen en aquest Pla d’Acollida estan estructurades en funció del perfil a 

qui va dirigit.  

L’equip directiu revisa i aprova anualment el seu desenvolupament i en fa difusió per tal de 

garantir el seus coneixement. 

Les dates d’aquestes accions s’actualitzen cada curs segons calendari i disponibilitat. 

 

2.1 Accions adreçades a l’estudiant de nou accés a les titulacions de grau i màster 

Als voltants de l’inici de curs es duen a terme sessions d’acollida per a l’estudiantat de cada grau. 

En el cas dels màsters, es realitza una específica per cadascun i es fan als voltants de l’inici de 

cada quadrimestre. 

En aquestes sessions es facilita informació bàsica sobre el funcionament de l’ETSETB i de la UPC 

i dels plans d’estudis per part de l’equip directiu i dels caps d’estudis de cada grau i i els 

coordinadors de cada màster. També es presenten els projectes de les associacions d’estudiants 

de l’escola. 

Aquestes accions es complementen amb l’apartat d’ ”Orientació als nouvinguts a través de les 

mentories entre iguals” recollit dintre del Pla d’Acció Tutorial de l’ETSETB. 

 

2.2 Accions adreçades a l’estudiantat de mobilitat “incoming” 

Previ a l’inici de cada quadrimestre es duen a terme sessions d’acollida per a l’estudiant de 

mobilitat “incoming”. 

En aquestes sessions es facilita informació bàsica sobre el funcionament de l’ETSETB i de la UPC 

per part de la subdirecció encarregada de la mobilitat, i sobre els tràmits administratius per part 

del PAS de l’escola responsable de la gestió administrativa d’aquest estudiantat.  

També és presenten el Programa oficial de la UPC de Mentoria i d’acollida d’estudiantat 

internacional SALSA’M i l’Associació d’estudiants ESN UPC Barcelona, que també fan accions 

d’acollida a estudiantat “incoming”. 

https://telecos.upc.edu/ca/shared/normatives/acord_5-9_pla_accio_tutorial.pdf


 

Pàgina 4 de 4 
 

Els estudiants “incoming” compten amb l’assessorament dels sotsdirector responsable de la 

Mobilitat, i dels serveis de gestió de l'Escola, per resoldre les seves dubtes tan académicas com 

administratives i facilitar la seva acollida. 

 

3. RECURSOS 

L’ETSETB posa a disposició d’aquest Pla els recursos humans i d’instal·lacions de la UTG Campus 

Nord TIC. 

 

4. RESPONSABILITAT 

És responsabilitat de l’equip directiu definir i revisar el Pla d’Acollida i proporcionar el suport 

institucional necessari per a que es dugui a terme. 

La sotsdirecció responsable es fa càrrec del correcte desenvolupament del Pla amb el suport de 

la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de l’ETSETB. 


