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Us donem la benvinguda a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, a l’EPS. 

L’inici dels vostres estudis universitaris obre una nova etapa en les vostres vides. Si bé totes tenen la seva 
importància, aquesta té unes particularitats que la converteixen en un temps fonamental en la construcció de les 
bases del vostre futur.  

El pas definitiu a la vida adulta esdevindrà durant aquesta etapa i això significa, sobretot, assumir la 
responsabilitat de les vostres decisions i els vostres actes. Amb la vostra elecció per uns estudis universitaris 
determinats, heu adquirit un compromís amb vosaltres mateixos que no heu d’oblidar i al que cal que 
respongueu amb el vostre treball i dedicació. 

La vida universitària està plena d’oportunitats que cal que sabeu aprofitar per a adquirir una sòlida formació que 
us permetrà iniciar la vostra carrera professional amb garanties d’èxit. És la nostra feina i la nostra 
responsabilitat fer que aquestes oportunitats existeixin en forma de programes formatius, infraestructures de 
qualitat, serveis  de suport i, sobretot, persones dedicades a transmetre el seu saber. Tot això és el que 
trobareu a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. 

Us desitgem molta sort en aquesta etapa i ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos a completar aquesta 
etapa amb èxit. 

Francesc Giné de Sola 
Director 
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L'Escola Politècnica Superior (EPS) té els seus orígens en l’antiga Escola Universitària d'Informàtica de Lleida que depenia 
de la Universitat de Barcelona. A l'esmentada Escola es feien els estudis de la diplomatura en Informàtica amb una 
matrícula inicial de 132 alumnes i una plantilla de 9 professors. 

Amb la creació de la Universitat de Lleida, el 30 de desembre de 1991 (Llei 34/1991), es va procedir al canvi de la 
denominació de l'Escola, en previsió de la futura incorporació dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, passant a 
anomenar-se Escola Universitària Politècnica. 

Durant el curs 92/93 es van implantar els plans d'estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Sistemes, prèvia adaptació de les assignatures dels plans d'estudis inicials de diplomatura als 
nous plans d'Enginyeria Tècnica. 

En el curs 97/98, l'Escola Universitària Politècnica va ampliar l'oferta de titulacions amb la implantació dels estudis 
d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica. 

El curs 03/04 es van iniciar els primers estudis de segon cicle, amb el segon cicle d'Enginyeria Informàtica. Fou en motiu 
d’aquests estudis de segon cicle que l’Escola va passar a ser una Escola Superior en lloc d’una Escola Universitària, i va 
adoptar el nom actual d’Escola Politècnica Superior. 

Un cop més, el curs 05/06, l’oferta d’estudis es va ampliar amb la titulació d’Arquitectura Tècnica. Aquesta oferta va venir 
acompanyada d’una ampliació de l’espai destinat a l’Escola, i al col·lectiu que hi treballa, passant a disposar de l’edifici 
anomenat CREA - Centre de Recerca en Energia Aplicada. 

Seguint el pla de convergència a l’Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l’Escola inicia en el curs 06/07 la impartició 
del Màster en Enginyeria de Programari Lliure i, el curs següent, el Màster en Interacció Persona - Ordinador, tots dos 
en el marc del Programa de Postgrau en Enginyeria i Tecnologies de la Informació. 

L'any 2009 l’equip de professors de l’Escola Politècnica Superior va rebre, per part de la Generalitat de Catalunya, la 
distinció a l'excel·lència universitària Jaume Vivens Vives. 
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El curs 2009-10, s'inicia el nou Grau en Enginyeria d'Edificació en substitució de la titulació 
d'Arquitectura Tècnica, i el curs 2010-11 s'inicien nous estudis de Grau i Màster. En concret el 
Grau en Enginyeria Informàtica, el Grau en Enginyeria Mecànica, el Grau en Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica, el Màster en Enginyeria Industrial i el Màster en Ciències 
Aplicades a l'Enginyeria. 
 
L'any 2010, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va valorar 
positivament, en el marc del Programa AUDIT, el disseny del Sistema de Garantia Interna de 
l'Escola Politècnica Superior, aplicable a les seves titulacions oficials, éssent el primer centre de la 
UdL en aconseguir-ho. 
 
El curs 2011-12 s'inicià el Màster en Enginyeria Informàtica, en substitució del segon cicle en 
Enginyeria Informàtica. L'any 2011, l'ANECA va concedir la Menció d'Excel·lència al Programa 
Oficial de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació de l’Escola Politècnica Superior de 
la Universitat de Lleida. 
 
El curs 2012 -13 l’Escola Politècnica Superior inicià dues dobles titulacions de grau:  
Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses amb la FDE de la UdL i Arquitectura Tècnica i 
Civil Engineering amb la VIA UK de Dinamarca. 
 
En la línia endegada pel Centre amb la doble titulació amb VIA UC de Dinamarca envers la 
internacionalització dels seus estudis, el curs acadèmic 2014-15, l'Escola Politècnica Superior va 
iniciar dues noves dobles titulacions internacionals: La primera es la doble titulació de Grau en 
Energy and Environmental Engineering i Enginyeria Mecànica amb la Universitat finlandesa de 
Novia UAS, la segona una doble titulació de Màster en Computer Science i Enginyeria 
Informàtica amb l'Institut Tecnològic de Bandung a Indonèsia. 
 
El present curs 2015-16, l'Escola Politècnica Superior endega un itinerari formatiu interuniversitari 
en format de Doble Titulació en Arquitectura Tècnica i Arquitectura conjuntament amb la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
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Cotxe 
41.6082°N 0.6231°E 

Autobús 
Estació d'autobusos de Lleida 
Carrer Saracíbar, 2 
LLEIDA 
Telèfon:  +34 973 268 500 
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Tren 
Estació Lleida – Pirineus 
Pl. Ramon Berenguer IV s/n 
LLEIDA 
Telèfon: +34 973 240 181  

Avió 
Aeroport Lleida – Alguaire 
ALGUAIRE 
Telèfon: +34 973 032 700 
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Vista aèria del Campus  

Vista del Campus des de el 
marge dret del riu Segre 

Superfície 
Campus: 
 

71.781m² 

EPS 

CREA 
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Grau en Enginyeria Informàtica 
www.grauinformatica.udl.cat/ 

 
Grau en Enginyeria Mecànica 
www.graumecanica.udl.cat/ 

 
Grau en Enginyeria Electrònica  
Industrial i Automàtica 
www.grauelectronicaiautomatica.udl.cat/ 

 
Grau en Arquitectura Tècnica 
www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ 

Màster en Enginyeria Informàtica 
90 ECTS – 2 anys acadèmics 
www.masterinformatica.udl.cat/ 

 
Màster en Enginyeria Industrial 
105 ECTS – 2 anys acadèmics 
www.masterindustrial.udl.cat/ 
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Dobles Graus 

Doble Grau en Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses 

www.doblegrauinformaticaiade.udl.cat/ 
 
Doble Grau en Arquitectura Tècnica I Civil Engineering 
VIA UC - DINAMARCA 

www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-
CivilEngineering.html 
 
Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Energy and Environmental 
Engineering  
NOVIA UAS- FINLÀNDIA 

www.eps.udl.cat/estudis/EnginyeriaMecanica-
EnergyandEnvironmentalEngineering.html 
 
 
 Dobles Màsters 

Doble Màster en Enginyeria Informàtica i Computer Science 
IT BANDUNG - INDONÈSIA 
www.eps.udl.cat/estudis/EnginyeriaInformatica-
ComputerScience.html  
 
Tronc comú interuniversitari en Arquitectura Tècnica i 
Arquitectura 
URV - CATALUNYA 
www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html 

http://www.graumecanica.udl.cat/
http://www.graumecanica.udl.cat/
http://www.grauelectronicaiautomatica.udl.cat/
http://www.grauelectronicaiautomatica.udl.cat/
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/
http://www.masterinformatica.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterinformatica.udl.cat/
http://www.masterinformatica.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.masterindustrial.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/estudis/EnginyeriaInformatica-ComputerScience.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/EnginyeriaInformatica-ComputerScience.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/EnginyeriaInformatica-ComputerScience.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
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 Els òrgans de govern i representació de l'Escola són: 
 
 
 

La Junta de l'Escola 
És l'òrgan col.legiat de representació i govern ordinari de l’Escola formada per 60 
membres que representen a tota la comunitat educativa: Estudiantat, PDI i PAS. Es 
reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades per curs dins del període lectiu.  

 
 

La Comissió Permanent 
La Comissió Permanent és un òrgan de representació permanent de la Junta 
d'Escola i les decisions que prengui en el seu àmbit seran vinculants per a l'equip 
directiu. Està formada per 15 membres que representen a tota la comunitat 
educativa: Estudiantat, PDI i PAS. 

 
 

La Comissió d'Estudis 
Hi ha una Comissió d’Estudis pels ensenyaments d’Informàtica,una altra per 
l'ensenyament d'Industrials i un altra per l’ensenyament d’Edificació que garanteixen 
la coherència i interrelació de les matèries dels respectius plans d’estudis. La 
Comissió d’Estudis es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades l’any. 
Els seus membres representen a tota la comunitat educativa: Estudiantat, PDI i 
PAS. 

 
 

Les Comissions Consultives 
Són comissions dedicades a un aspecte específic. Les comissions consultives 
estudien, per iniciativa pròpia, per encàrrec de la Junta d'Escola o de la Comissió 

Permanent, els temes propis del seu àmbit. 
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Director: 
Francesc Giné de Sola 
 
Despatx: 0.12  
Telèfon: 973 702 705  
direcció@eps.udl.cat 
 

 

 
Sots director de relacions  
internacionals,Empresa i  
Infraestructures: 
Cristian Solé Cutrona 
 
Despatx: 0.04 CREA 
Telèfon: 973 702 705 
vicedirector@eps.udl.cat  

Secretaria acadèmica: 
Margarita Moltó Aribau  
 
Despatx: 1.19  
Telèfon: 973 702 705 

sacademica@eps.udl.cat   

Cap dEstudis 
Titulacions d'informàtica: 
Magda Valls Marsal 
 
Despatx: 0.14  
Telèfon: 973 702 705           
capest.inf@eps.udl.cat 

 

Cap d'Estudis 
Titulacions d'Industrials 
i Arquitectura Tècnica: 
Gabriel Pérez Luque  
 
Despatx 0.13   
Telèfon  973 702 705 
capest.etim@eps.udl.cat  
capest.at@eps.udl.cat 

 

Adjunta a Direcció: 
Maite Grau Montaña  
 
Despatx: 1.12  
Telèfon: 973 702 705 
direcció@eps.udl.cat   

mailto:vicedirector@eps.udl.cat
mailto:capest.inf@eps.udl.cat
mailto:capest.inf@eps.udl.cat
mailto:capest.etim@eps.udl.cat
mailto:capest.at@eps.udl.cat
mailto:capest.at@eps.udl.cat


GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA  
Daniel Chemisana Villegas 
Despatx: 0.15 CREA 
Telèfon: 973 003 711 
daniel.chemisana@udl.cat 
 
 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA  
INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA 
Josep Argelich Romà  
Despatx: 2.17 
Telèfon: 973 702 764  
jargelich@diei.udl.cat 
 
 
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
Tere Alsinet Bernadó  
Despatx: 2.13  
Telèfon: 973 702 734 
tracy@diei.udl.cat 
 
 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA 
Eduard Gregori López 
Despatx: 1.02 CREA  
Telèfon: 973 003 571 
egregorio@eagrof.udl.cat 

 
 
 

MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL 
Albert Castell Casol 
Despatx: 0.06 CREA  
Telèfon: 973 003 570 
acastell@diei.udl.cat 
 
 
MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
Josep  Lluís Lérida Monsó 
Despatx: 3.17  
Telèfon: 973 702 7209 
jlerida@diei.udl.cat 
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CONVENIS RELACIÓ UNIVERSITAT -  EMPRESA 
Cristian Solé Cutrona 
Despatx: 0.04 CREA 
Telèfon: 973 702 705 
csole@diei.udl.cat 
 
 
 
PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA 
Joan Monyarch Callizo  
Despatx: 0.07  
Telèfon: 973 702 766  
jmonyarch@diei.udl.cat 
 
 
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL  
Maite Grau Montaña 
Despatx: 1.12 
Telèfon: 973 702 777 
mtgrau@matematica.udl.cat 
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SECRETARIA ACADÈMICA 
 
secretaria@eps.udl.cat 
Despatx 0.09 EPS 
Telèfon: 973 702 701 
Horari d'atenció al públic:  
10h a 13h. 
 
 
Maria Cornet Vives  
Cap de Negociat  
academico docent 
maria.cornet@udl.cat 
 
 
Manoli Comuñas González 
Administrativa 
manuela.comunas@udl.cat 
 
 
Lydia Gómez Español 
Administrativa 
lydia.gomez@udl.cat 
 
 
Raquel López Solé 
Administrativa 
raquel.lopez@udl.cat 
 

 

PROGRAMACIÓ DOCENT 
 

Isabel Ros Gorné 
isabel.ros@udl.cat 
Despatx 0.10 EPS 
Telèfon: 973 702 752 
 
 
SECRETARIA DE DIRECCIÓ 
 
Maria José Bret Zurita 
mariajose.bret@udl.cat 
Despatx 0.15 EPS 
Telèfon: 973 702 705 
 
 
TÈCNIC DE SUPORT A LA  
DIRECCIÓ 
 
Enric Canales Viladrich 
enric.canales@udl.cat 
Despatx 0.11 EPS 
Telèfon: 973 702 758 
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TÈCNICS DE LABORATORI 
 
Adolf Izquierdo Borràs 
adolf.izquierdo@udl.cat 
Despatx -1.03 EPS 
Telèfon: 973 702 726 
 
 
Ricard Vicente Martínez 
ricard.vicente@udl.cat 
Despatx -1.04 EPS 
Telèfon: 973 702 751 
 
 
Ivan Teixidó Torrelles 
ivan.teixido@udl.cat 
Despatx 3.07 EPS 
Telèfon: 973 702 711 
 
 
Josep Rius Tormo 
josep.rius@udl.cat 
Despatx 4.0.04 ETSEA 
Telèfon: 973 702 624 
 
Encarna Morales Espinosa 
encarna.morales@udl.cat 
Despatx 3.2.01 ETSEA 
Telèfon: 973 702 613 
 

CENTRE DE GESTIÓ INFORMÀTICA 
 
Ubicat a la sala 0.18 de l'Edifici Polivalent del Campus de Cappont 
(Jaume II, 71), la seva funció bàsica és gestionar i realitzar la instal·lació 
i manteniment dels equips i programes informàtics i supervisar el seu 
correcte funcionament, així com de les instal·lacions informàtiques, per 
aconseguir un servei estable i de qualitat.  
 
Horari: de les 9h a les 14h i de les 16h a les 18h. 
 
 
Xavier Planes Castellví  
Responsable informàtic de campus 
xavier.planes@udl.cat 
Telèfon: 973 702 719 
 
Eulàlia Huguet Puig 
Operador 
eulalia.huguet@udl.cat 
Telèfon: 973 702 749 
 
Xavier Ortin Pifarré 
Operador 
javier.ortin@udl.cat 
Telèfon: 973 702 739 
 

 

David Manjón Porta 
Operador 
david.manjon@udl.cat 
Telèfon: 973 006 625 
 
Oscar Chimeno Dolcet 
Operador 
oscar.chimeno@udl.cat 
Telèfon: 973 706 626 
 
 

 
 
 
 

18 

mailto:adolf.izquierdo@udl.cat
mailto:ricard.vicente@udl.cat
mailto:ivan.teixido@udl.cat
mailto:josep.rius@udl.cat
mailto:encarna.morales@udl.cat
mailto:xavier.planes@udl.cat
mailto:eulalia.huguet@udl.cat
mailto:javier.ortin@udl.cat
mailto:javier.ortin@udl.cat
mailto:david.manjon@udl.cat
mailto:oscar.chimeno@udl.cat
mailto:oscar.chimeno@udl.cat


CONSERGERIA  EPS 
 

Maria José Nicolas Giné  
Auxiliar de serveis 
mariajose.nicolas@udl.cat 
 de 7:30h a 14:30h. 
 
Francesc Segarra Prades 
Auxiliar de serveis  
francesc.segarra@udl.cat 
de 14:30h a 21:30h.  
 

Despatx 0.00 EPS 
Telèfon: 973 702 700 / Fax: 973 702 702 
Horari: de dl. a dv. de 7:30h a 21:30h  

Vicenç Pérez Barea 
Responsable de Serveis Comuns del Campus de Cappont 
Planta baixa Edifici Polivalent (Jaume II, 71) 
Telèfon: 973 703 385 
vicente.perez@udl.cat 
 

RESPONSABLES DE SERVEIS COMUNS DEL CAMPUS 
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DEPARTAMENTS ADSCRITS 
 
 

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA  
I ENGINYERIA INDUSTRIAL   
http://www.diei.udl.cat/ 
Cap de departament:  
Miquel Nogués Aymamí 
Administració: 
Montse Espuñes Marsol 
montse.espunyes@udl.cat 
Despatx 2.22 EPS 
Telèfon: 973 702 703 
Horari: dl. a dv. de 8h a 15h  
 
 
 
DEPARTAMENT DE MATEMÀTICA 
http://www.matematica.udl.cat/ 
Cap de departament: 
Jaume Giné Mesa 
Administració: 
Àngel Herrero Ribes 
angel.herrero@udl.cat 
secretaria@matematica.udl.cat 
Despatx 1.17 EPS 
Telèfon: 973 702 704 
FAX: 973 70 27 16 
Horari: de dl. a dv. de 8h a 15h  
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ALTRES DEPARTAMENTS 
 

DEPARTAMENT D'ANGLÈS I LINGÜÍSTICA 
Cap departament: Enric Llurda Giménez 
secretaria@dal.udl.cat 
Campus del Rectorat 
Telèfon: 973 702 144 
 
 
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA AGROFORESTAL 
secretaria@eagrof.udl.cat 
Cap departament: Joaquim Monserrat Viscarri 
Campus de l'ETSEA 
Telèfon: 973 702 536 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SOL 
secretaria@macs.udl.cat 
Cap departament: Josep Carles Balasch Solanes 
Campus de l'ETSEA 
Telèfon: 973 702 672 
 
 
DEPARTAMENT DE QUÍMICA 
olga@quimica.udl.cat 
Cap departament: José Salvador Turégano 
Campus de l'ETSEA 
Telèfon: 973 702 666 
 
 
DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I  
GESTIÓ ECONÒMICA DELS RECURSOS NATURALS 
Cap departament: Eduard Cristobal Fransi 
secretaria@aegern.udl.cat 
Campus de Cappont 
Telèfon: 973 703 206 
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GRUP DE RECERCA EN COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA 
http://gcd.udl.cat/ 
Laboratori 3.07 EPS 
Telèfon:  973 702 711 
Responsable del grup: Concepció Roig Mateu 
 
 
GRUP DE RECERCA EN CRIPTOGRAFIA I GRAFS 
http://www.cig.udl.cat 
Laboratori 1.05 EPS 
Telèfon:  973 702 741 
Responsable del grup: Josep M. Miret Biosca 
 
 
GRUP DE RECERCA EN ENERGIA I MAQUINÀRIA  
AGROINDUSTRIAL (GREA) 
http://www.grea.udl.cat/ 
Laboratori 0.09 CREA 
Telèfon:  973 003 576 
Responsable del grup: Luisa F. Cabeza Fabra  
 
 
GRUP DE RECERCA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 
http://ccia.udl.cat/ 
Laboratori 3.01 EPS 
Telèfon:  973 702 768 
Responsable del grup: César Fernández Camón  
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GRUP DE RECERCA EN INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR  
I INTEGRACIÓ DE DADES (GRIHO)  
http://griho.udl.cat/ 
Laboratori 3.02 / 3.03 EPS 
Telèfon:  973 702 740 
Responsable del grup: Roberto García González 
 
 
GRUP DE RECERCA EN PROCESSAT DEL SENYAL  
I ELECTRÒNICA DE CONTROL 
http://webgrec.udl.cat/ 
Laboratori 2.06 EPS 
Telèfon:  973 702 725 
Responsable del grup: Francisco Clariá Sancho 
 
 
GRUP DE RECERCA SEMINARI DE SISTEMES DINÀMICS 
http://www.ssd.udl.cat/ 
Laboratori 1.14 EPS 
Telèfon:  973 702 779 
Responsable del grup: Jaume Giné Mesa  
 
 
GRUP DE RECERCA EN ENERGIA PEL MEDI AMBIENT I  
AGROMETEOROLOGIA 
http://www.ges.udl.es/ 
Laboratori 0.08 CREA 
Telèfon:  973 003 568 
Responsable del grup: Joan I. Rosell Urrutia 23 
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El Consell de l'Estudiantat de l'EPS representa a l'estudiantat de l'Escola en els següents òrgans: 
 

Consell de l'Escola Politècnica Superior 
Consell de la Universitat de Lleida   
Junta d'Escola  
Comissió d'Estudis 
Comissió d'Avaluació Curricular  
Comissió Electoral  
Departament de Matemàtica   
Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial  
Comissió d'usuaris del Bar de Cappont 
 
 
El Consell també ofereix diversos serveis per als alumnes de l'Escola: 
  
Enunciats d'exàmens  
Llibres recomanats 
Lloguer de cadenats 
Enquadernacions 
Préstec de publicacions 
Borsa de repàs 
Vaig i vinc 
Servei d'allotjament universitari 
Servei d'assessorament acadèmic 
Representació estudiantil  
 

 

Consell de l'Estudiantat de l'EPS  
C/ Jaume II, 69 
Lleida  25001 
Despatx 0.06 
www.consell-eps.udl.cat/ 
eps@estudiantat.udl.cat 
Telèfon: 973 702 710  
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Correu Electrònic 
 
Tot estudiant de l'EPS disposa, des de el moment de la matriculació, 

d'un compte de correu electrònic gratuït accessible des de 
qualsevol màquina connectada a Internet. Aquest compte de 
correu és molt important perquè serà un dels principals canals 
de comunicació directa entre l'Escola i l'estudiant.   

 
Maneres per accedir al vostre correu electrònic: 
 
● Correu per Web accessible a l'adreça d'Internet 

http://alumnes.eps.udl.es/mail. L'avantatge  d'accedir per 
aquesta via és que podeu utilitzar el correu des de qualsevol 
màquina que tingui connexió a Internet encara que sigui externa 
a la UdL. 

 
 Mailtool, accessible des de qualsevol PC de les sales 

d'informàtica de l'EPS utilitzant Linux. 
 
 Altres, també es pot accedir des de qualsevol altre client de 

correu electrònic,  ja que suporta POP3, POP2 i IMAP. Però 
únicament des de màquines de la UdL. 
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Llistes de correu 
 

La UdL disposa d'un sistema de gestió de llistes de correu 
(Majordomo) que us permetrà, segons les vostres necessitats 
inscriure's a una de les llistes disponibles.  
 
Aqui teniu algunes commandes necessàries per fer anar el 
Majordomo: 
 

 
 Per obtenir totes les llistes de correu disponibles, cal 

escriure lists al cos del missatge de correu, adreçat a 
Majordomo@alumnes.eup.udl.es. Rebreu un missatge de 
destinatari Majordomo@alumnes.eup.udl.es amb una 
breu descripció de les llistes. Per obtenir informació d'una 
llista en particular, heu de posar info linux al cos del 
missatge (en aquest cas linux es una llista d'exemple). 
 

 
 Si desitgeu inscriure's en una o mes llistes de les 

disponibles sol teniu que utilitzar la comanda 
"subscribe".Heu d'escriure subscribe linux (en aquest 
exemple linux es una llista de les disponibles). Rebreu un 
missatge confirmant la inscripció a la llista. A partir 
d'aquest moment rebreu els missatges adreçats a la 
llista. 

Espai Trobada - EPS 
 
Espai de la Intranet de la UdL, 
ubicat a Sakai,  pensat per a 
establir un punt de trobada entre 
tots els alumnes matriculats en un 
mateix centre, en aquest cas l'EPS.  
 
Permet als responsables de cada 
centre informar sobre tot allò que 
afecti al conjunt dels seus alumnes. 
Disposa també d'eines d'interrelació 
entre els alumnes. 
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El Campus Virtual 

Sakai és la plataforma informàtica de campus virtual de la UdL, a disposició dels estudiants i del professorat. 

El campus consta de tres tipus d'espais: 

 
 

 Docència: Espais relatius a assignatures que s'imparteixen a la UdL. Funciona com a eina de suport a la 
docència que permet  desenvolupar formació semipresencial i virtual. També pot utilitzar-se com un recurs 
de suport a la docència presencial (per exemple, oferir recursos o potenciar la comunicació entre el 
professorat i l'estudiantat). A més, l'estudiantat pot consultar el seu expedient acadèmic de forma virtual, 
així com la realització d'assignatures semipresencials o virtuals. 
 

 

 Espais comunitaris: Són espais disponibles per a tots els membres de la comunitat universitària, com ara 
el directori de la UdL. 
 

 

 Espais de la Intranet de la UdL: Són espais específics disponibles per a unitats estructurals, centres, 
departaments, instituts i òrgans de govern de la UdL 

 
 

Per accedir al vostre espai personal, aneu a http://cv.udl.es/portal. Una vegada allà, introduïu les dades que 
utilitzeu per accedir al correu de la UdL. L'estudiantat i el professorat hi veuran activades les seves assignatures i 
activitats. 
 
 

Per activar qualsevol altre espai o en cas de necessitar ajuda sobre l'ús del campus virtual, contacteu amb usuaris-
cvirtual@llistes.udl.es.  
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Aules 
 
L'Escola Politècnica disposa de 22 aules de docència, tant a l'edifici propi de l'Escola 
(Jaume II, 69) com a l'Edifici Polivalent del Campus (Jaume II, 71). Totes les aules 
compten amb un canó de projecció, una pantalla de projecció i un ordinador. 
 
 

Sala Polivalent 2.01 
La Sala Polivalent 2.01 està  situada a la segona planta de l'edifici de l'Escola, amb 
una capacitat per a 20 persones, on es duen a terme presentacions dels TFC i dels 
PFC, així com reunions, xerrades informatives, .... La sala compta amb una pantalla 
digital interactiva, ordinador i equip de so.  
 
 

Sala Polivalent 2.02 
La Sala Polivalent 2.02 és una sala situada a la segona planta de l'edifici de l'Escola, 
amb una capacitat per a 12 persones, on es duen a terme reunions, xerrades 
informatives, .... La sala compta amb una pantalla digital  interactiva, ordinador i 
equip de so. 
 
 

Sala de Graus (2.03) 
La Sala de Graus està situada a la segona planta de l'edifici de l'Escola, amb una 
capacitat per a 80 persones, on es duen a terme les presentacions dels TFC i dels 
PFC, així com actes institucionals. La sala compta amb una pantalla de projecció, un 
canó de projecció, un ordinador, un equip multimèdia i un equip de so. 
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AULES D'INFORMÀTICA OBERTES ALS USUARIS 
 
 

Sala d'usuaris L4 (Edifici EPS 0.08) 
L'aula conté 50 PC's amb els sistemes operatius Windows XP i Linux Fedora 14. Aquesta aula 
està oberta dins de l'horari del becari/a i es pot utilitzar com sala d'usuari sempre que no s'hi 
faci classe, disposant d'un becari/a per donar suport als usuaris de 9 a 13h i de 16:00 a 19:00h. 
Aquesta aula també disposa de servei d'impressió en diferents formats. 
 
    

Sala d'usuaris (Edifici Polivalent 1.02) 
L'aula conté 31 PC's amb els sistemes operatius Windows XP i Fedora 14. Aquesta aula està 
oberta tot el dia (24 hores)  i disposa d'un becari per donar suport als usuaris de 8 a 14 h i de 
16 a 19 h. Per accedir a l'aula, quan l'edifici està tancat, (nits i caps de setmana) caldrà 
identificar-se al servei de vigilància com a estudiant de la UdL, amb el corresponent carnet 
universitari. 
 
 

Aula de Programari Lliure 1.04 (Edifici Polivalent 1.04) 
L'aula conté 20 PC's amb sistema operatiu Linux Fedora 14. Aquesta aula està oberta tot el dia 
(24 hores). Per accedir a l'aula quan l'edifici està tancat (nits i caps de setmana) caldrà 
identificar-se al servei de vigilància com a estudiant de la UdL, amb el corresponent carnet 
universitari. 
 
 

Aula de Programari Lliure 0.01 (Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera 
0.01) 
L'aula conté 30 PC's amb sistema operatiu Linux Fedora 14. Aquesta aula està oberta de 8 a 
21 h. 
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Sala de Projectes 
 

L'EPS disposa d'una Sala de Projectes d'ús limitat per a tots els estudiants que estan realitzant el PFC o el TFC. 
La Sala de projectes està situada a l'aula 1.03 de l'edifici de l'EPS, i compta amb 16 llocs de treball amb ordinadors 
amb software específic. Per poder accedir a la sala caldrà que el director del PFC/TFC us signi una autorització 
que es lliurarà a la direcció de l'Escola i a la Consergeria del Centre, des d’on us donaran accés mitjançant el 
carnet UdL. 

Biblioteca 
 
La Biblioteca està situada al Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera del Campus (Av. Jaume II, 67), concretament a les 
plantes 1, 2 i 3.  
 

L'horari de la biblioteca és de dilluns a divendres: 
   
 de 9h a 22h  gener, maig, 1-15 de juny i setembre  
 de 9h a 21.30h  febrer, març, abril, 16-30 juny, octubre, novembre      
i desembre  
 de 9h a 21h  1-14  de juliol i 15-31 d'agost 
 

No obstant, com ja sabeu, la UdL és una universitat de Campus 
dispers, per això podeu gaudir de les biblioteques dels altres campus. 
 

Més informació a  http://www.bib.udl.es/ 
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Horaris d'obertura de l'Escola 
 
L'Edifici de l'Escola Politècnica Superior i l'Edifici Polivalent resten oberts de dilluns a divendres de les 7,30 a 
les 22 hores. Durant aquest període es podrà accedir a l'edifici directament, mentre que fora d'aquest horari, 
necessitarem presentar un permís d'accés signat pel director de l'Escola i identificar-nos al servei de vigilància 
del Campus (ubicat a la consergeria de l'Edifici Polivalent) mitjançant l'intercomunicador situat a la porta 
principal d'accés als edificis i, posteriorment, utilitzar el nostre carnet personal de la UdL. Aquest carnet 
l'haurem d'actualitzar prèviament per accedir a l'edifici. 
 
L'actualització del carnet UdL la gestiona l'Administrador de Campus i la realitza el Responsable de Serveis 
Comuns del Campus: 
 
 
   
Jordi Rodríguez Velimelis  
 Administrador del Campus de Cappont 
 Primera planta de l'Edifici Annex al CCCT (Jaume II, 67 bis) 
 Telèfon: 973 703 365 
 jordimarcel.rodriguez@udl.cat 
 
 
 Vicenç Pérez Barea 
 Responsable de Serveis Comuns del Campus de Cappont 
 Planta baixa Edifici Polivalent (Jaume II, 71) 
 Telèfon: 973 703 385 
 vicente.perez@udl.cat 

Com situar-nos? 
 
Cada aula, despatx, laboratori, sala , ... 
es numera amb tres dígits (0.00). El 
primer dígit indica la planta i els dos 
restants indiquen l'espai.  
 
Així doncs, per exemple, si busquem 
l'aula 2.01 de l'Escola Politècnica 
Superior, sabrem que es l'aula 01 de la 
segona planta de l'edifici de l'EPS. 
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El Pàrquing 
 

El Campus disposa d'un aparcament gratuït a l'aire lliure situat 
en una explanada posterior  amb accés des del carrer Pere de 
Cabrera i situat, concretament, entre el jardí interior, la Facultat 
de Ciències de l'Educació i l’edifici CREA 
 
Així mateix, davant de cada un dels edificis del campus hi ha 
reservades dos places d'aparcament exclusives per a persones 
amb capacitat física reduïda. 

 
 

Pàrquing  de bicicletes 
 
Al pàrquing soterrani del Campus, just a 
la vora de la porta d'accés a l'EPS i a la 
vora de la porta lateral de la planta -1 de 
l'Escola, hi ha instal·lades un total de15 
cabines per guardar amb seguretat la 
vostra bicicleta.  
 
Els estudiants que vulgueu utilitzar-les, 
tant sols cal que us compreu un cadenat i 
ja podeu guardar la vostra bicicleta. 
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Taquilles 
 

Al passadís de la planta -1 de l'Escola Politècnica 
Superior hi ha, a disposició dels alumnes, 120 taquilles 
per guardar tot aquell material que considereu 
necessari.  
 

Per utilitzar una taquilla caldrà anar a la Consergeria 
del Centre i efectuar un dipòsit de 6€. Un cop realitzat 
aquest pagament rebreu la clau d'una taquilla que 
podreu utilitzar tant de temps com vulgueu. Un cop 
passat aquest període d'utilització, en el moment de 
retornar la clau a Consergeria, se us tornaran els 6€ 
prèvia inspecció i vist i plau de la taquilla. 

Zona de vending 
 

L'Escola Politècnica disposa d'una zona de vending 
pública situada a la planta -1 de l'Escola. La zona 
disposa de màquina de cafè, màquina expenedora de 
refrescs i una màquina expenedora d'aigua, així com 
un petit espai de descans i consulta de premsa. 
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Comunicació Escola – Estudiantat 
 

L'Escola vol mantenir una comunicació directa, ràpida i fluida amb els seus estudiants, per tal de facilitar-los tota 
la informació necessària (acadèmica docent, laboral, lúdica, ...). Per aconseguir-ho  es val de diversos mitjans de 
comunicació: 
 
- L'Espai Trobada a Sakai, que ja hem vist anteriorment. (Pàg. 26) 
 
- La web de l'Escola, on trobarem dos espais informatius ben definits: Notícies i Agenda. 

 
A l'Agenda, us informarem de tot el que ha d'esdevenir en referència a la EPS: conferencies, cursos, jornades, 
seminaris, xerrades, sessions informatives, termenis de tràmits, lectures de TFG/TFM, ... A Notícies us informem 
de tot el que ha succeït en referència a l'Escola i sigui susceptible de ser noticiable, o, de fet, ja hagi tingut 
repercussió en els mitjans. Són espais que s'actualitzen diàriament i als que l'estudiant pot subscriure mitjançant 
RSS. 
 
- Xarxes Socials. L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida té oberts comptes en dues plataformes: 
Facebook i Twitter, des d'on s'intenta informar amb precisió i amb la màxima immediatesa de les qüestions que 
afecten a l'Escola. Així mateix també disposa de canal a YouTube 
 
 

- Pantalles Informatives. L'EPS disposa d'un sistema propi d'informació dirigit als seus estudiants. Es tracta de 
pantalles d'informació pròpia on diàriament s'actualitza el contingut de qualsevol esdeveniment que es porta a 
terme a l'Escola o bé, es creu d'interès per a l'estudiantat del Centre. Hi ha una pantalla al vestíbul principal de 
l'edifici de l'EPS. 
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Cafeteria – Restaurant  
 
A la planta -1 de l'Edifici Polivalent del Campus (Av. Jaume II, 71) hi trobem el Restaurant - Cafeteria que, 
ofereix a tota la comunitat universitària els seus serveis de menú diari. L'horari general de cafeteria és de dilluns 
a divendres de 8h a 20h, mentre que l'horari de restaurant és de dilluns a divendres de 13h a 15:30h. 
 

Copisteria 
 
A la planta -1 de l'Edifici Polivalent del Campus (Av. Jaume II, 71) hi trobem la Copisteria que, ofereix a tota la 
comunitat universitària els seus serveis de reprografia. L'horari general de Copisteria és de dilluns a divendres 
de 9h a 20h. 
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L'obra “Figures”, original de Víctor P. Pallarés, va ser creada  i 
estampada amb motiu del vintè aniversari de l'Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida, amb format 35x35 cm, numerada 
de l'1 al 350, i signada per l'autor. 


