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El Programa UPC Reutilitza és una forma de canalitzar 
l’Aprenentatge-Servei a través d’activitats de cooperació.  
El programa consisteix fonamentalment a posar a punt 
ordinadors donats de baixa, sigui a la UPC o en altres 
organitzacions, per a ser cedits a entitats sense ànim de 
lucre i amb finalitats socials .
S’aconsegueix així allargar la vida activa dels ordina-
dors, es dóna suport a iniciatives socials i es contribueix 
ala formació dels estudiants UPC en la competència de 
“Sostenibilitat i Compromís Social”

Tinc un teclat, 
un ratolí i un 
ordinador 
que no utilitzo.

Som una entitat 
social i ens falten 

ordinadors per 
gestionar-nos.

Les Jornades Reutilitza

Equips rebuts i cedits

El Voluntariat TIC

Les Jornades Reutilitza són el moment on es concentra la major part de l’activitat de 
reparació i posada a punt dels equips.  En aquestes jornades participen estudiants del 
Grau en Enginyeria Informàtica de la FIB matricultas en assignatures relacionades 
diretament amb algunes d els parts del procés dee posta apunt dels equps.   Es 
realitzanen dues vegades a l’any a l’abril i novmebre, un mes abans que acabi el curs 
per evitar coincidir amb l’esperint finals dels estudiants per fer els examens. Les 
Jornades druant 2 setmanes.  
Al 2019 les Jornades Reutilitza de Primavera es van celebrar entre el 23 d’abril i el 
10 de maig, i les de Tardor entre l’11 i el 27 de novembre. 

El Programa de Voluntariat TIC de la UPC posa en contacte estudiants 
amb entitats socials per tal de donar-los suport tecnològic. El programa 
ofereix als estudiants la possibilitat d’acostar-se a diferents realitats socials 
i alhora posar en pràctica els seus coneixements i habilitats en TIC. Durant 
l’any 2019 s’ha tancat la quarta edició del programa i s’ha posat en marxa 
una quinta (enllaç) que es duu a terme durant el curs 2019-2020  amb la 
participació de 13 estudiants que donaran suport a 7 entitats en 9 projectes.

Les beneficiaries són ONG, associacions 
i entitats demanen els equips 
majoritàriament com a suport per portar 
l’administració interna i la gestió, per 
impartir/facilitar accions de formació, 
accions culturals, d’acompanyament 
i reforç als estudis de primària i 
secundària de col.lectius en risc i/o 
exclusió social, a la recerca de feina i en 
general a la inclusió social i laboral.  

Durant el 2019  el Programa UPC 
Reutilitza ha donat suport als 
programes socials d’una quarentena 
d’entitats. S’han cedit uns 892 
elements:   21 portàtils, 207 torres 
d’ordinador, 196 pantalles, 393 
perifèrics i 75 equipaments més 
(majoritariament components i 
servidors).


