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Arriba el 7è sopar d’antics alumnes, PDI i PAS 

de l’EPS 

Jornada de Campus Oberts per a Famílies a l’EPS 

(Lleida i Igualada) 

fessors i amics en un 

ambient distès i de 

companyonia. 

Us avancem que 

aquest any el sopar 

tindrà lloc al restau-

rant El Mirador dels 

Camps Elisis [on son?]. 

Cal recordar-vos que 

el sopar  també ser-

El divendres 18 de 

maig tindrà lloc el setè 

sopar d’antics alum-

nes, professorat i PAS 

de l’Escola Politècnica 

Superior de la Universi-

tat de Lleida, amb 

l’objectiu que tothom 

que ha estat o està 

vinculat a l’Escola es 

pugui retrobar amb els 

seus companys, pro-

veix com a marc per a 

la realització d’una sè-

rie d’activitats relacio-

nades amb l’escola.  

[+ INFO] 

nica Superior a Lleida 

en el marc de la Jor-

nada de Campus 

Oberts per a les Famíli-

es de la UdL. A Iguala-

da la Jornada de 

campus Oberts de 

l’EPS va comptar amb 

la presència del seu 

director, Francesc Gi-

né i es van presentar 

El passat 7 d’abril, més 

de 150 persones van 

visitar l’Escola Politèc-

a les 25 persones partici-

pants els estudis d’engi-

nyeria d’aquest nou 

campus de titularitat 

UdL: Grau en Tècniques 

d’Interacció Digital i 

Grau en Organització 

Industrial i Logística, així 

com el grau, ja existent, 

en Enginyeria Química.  

Ali Benmoussa El Omari guanya el Premi Enginy 

2018 

Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica Ali Ben-

moussa El Omari, sota 

la direcció dels profes-

sors Juan A. Garriga i 

Carles Mateu.  

[+ INFO] 

Enginyers Lleida i l’Es-

cola Politècnica Supe-

rior van concedir el 

premi ENGINY 2018 al 

treball  Seguiment 

d'objectes a través 

d'un quadricòpter 

mitjançant visió artifi-

cial de l’alumne del 

https://alumnieps.wordpress.com/
https://alumnieps.wordpress.com/
https://alumnieps.wordpress.com/
http://restaurantelmirador.es/
http://restaurantelmirador.es/
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+President+Josep+Tarradellas,+45,+25001+Lleida/@41.615326,0.635099,378m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a6e0614f2bf9f3:0x17917efe778e9de1!8m2!3d41.6153263!4d0.6350968?hl=es
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Sopar-dantics-alumnes-PDI-i-PAS-de-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Ali-Benmoussa-El-Omari-guanya-el-Premi-Enginy-2018/


 

El grup de recerca en Criptografia i Grafs, 

distingit amb el Premi Mensa Lleida 2018 
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L’EPS també va 

ser premiada als 

Premi MENSA  

Lleida 2017 

col·lectius de científics, 

investigadors i empre-

nedors per millorar la 

qualitat de vida i el co-

neixement de la socie-

tat. En aquesta tercera 

edició l'EPS és trobà 

doblement representa-

da; D'una banda el 

Premi Mensalleida al 

coneixement científic i 

tecnològic va distingir 

el Grup de Recerca en 

Criptografia i Grafs de 

la UdL i en Josep M. 

Aquest mes d’abril es 

van lliurar els Premis 

Mensa Lleida; el grup 

local de l’associació 

Mensa lliura aquests 

premis al Coneixe-

ment amb la intenció 

de fer palesa l’activi-

tat feta per part dels 

Miret Biosca, director del 

grup. D'altra banda, Jo-

sep Clotet Sopeña, ex-

gerent del Parc Científic 

i una de les persones 

que van promoure els 

inicis de l'Escola Universi-

tàr ia d ' Informàt ica 

(origen de l'actual EPS) i 

que, posteriorment, tam-

bé va ser professor asso-

ciat de l'Escola, va rebre 

les distinció Mensalleida 

en el vessant de conei-

xement honorífic.  

Dos projectes de l'EPS, designats per formar 

part de INNOVATION RADAR 

Participants del Projecte HYBUILD a l'EPS 

El Projecte HYBUILD 

desenvoluparà dos 

innovadors conceptes 

d'emmagatzematge 

híbrid: un per al clima 

mediterrani destinat 

principalment a la pro-

visió d'energia de refri-

El Grup de recerca 

GREA Innovació Con-

current de la UdL és un 

dels participants princi-

pals del projecte 

HYBUILD, que ha rebut 

finançament del pro-

grama marc Europeu 

Horizon 2020. Membres 

participants en aquest 

projecte europeu van 

assistir a diverses reuni-

ons de treball a la Uni-

versitat de Lleida i han 

visitat diverses ins-

tal·lacions. 

geració, i una altra per 

al clima continental, 

principalment per a la 

producció de calefac-

ció i producció d'aigua 

calenta. [+ INFO] 

 

dels projectes euro-

peus de major impac-

te i excel·lència, que 

forma part d'una no-

va iniciativa europea 

per desenvolupar un 

ecosistema dinàmic 

d'incubadores, em-

preses i inversors per 

Dos projectes de l’Es-

cola Politècnica Supe-

rior de la Universitat de 

Lleida han estat selec-

cionat per la Unió Euro-

pea per formar part de 

INNOVATION RADAR, 

la nova plataforma 

per a la divulgació 

impulsar la transferèn-

cia social de les inno-

vacions desenvolupa-

des en els projectes 

europeus.  

 

Fake video news debunker: 

browser extension (Chrome, 

Firefox) which helps journalists, 

human rights activists, media 

literacy scholars to verify ima-

ges and videos and debunk 

fake news  

 

Self-adapting micro-valves and 

micro-fins for micro-fluidic co-

oling of chips  

 

Projecte 

HYBUILD 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Luisa-F.-Cabeza-guardonada-amb-el-Premi-MensaLleida-al-coneixement-cientific-i-tecnologic-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Luisa-F.-Cabeza-guardonada-amb-el-Premi-MensaLleida-al-coneixement-cientific-i-tecnologic-2017/
https://www.mensa.es/
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Participants-del-Projecte-HYBUILD-a-lEPS/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/innovation-radar-identifying-innovations-and-innovators-high-potential-ict-fp7-cip-h2020
https://www.innoradar.eu/innovation/20869
https://www.innoradar.eu/innovation/20869
https://www.innoradar.eu/innovation/20869
https://www.innoradar.eu/innovation/20869
https://www.innoradar.eu/innovation/20869
https://www.innoradar.eu/innovation/20869
https://www.innoradar.eu/innovation/20869
https://www.innoradar.eu/innovation/20155
https://www.innoradar.eu/innovation/20155
https://www.innoradar.eu/innovation/20155
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://cordis.europa.eu/project/rcn/211655_fr.html&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://cordis.europa.eu/project/rcn/211655_fr.html&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg5
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php


 

Thais Barros, representant de FACENS (Brasil) 

visita l'EPS 
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la Politècnica Superior 

de la Universitat de Llei-

da amb l'objectiu de 

conèixer de primera 

mà tant l'escola com 

la universitat, consoli-

Thais Barros, directora 

d'Innovació i Estratè-

gia de la Faculdade 

de Engenharia de So-

rocaba a FACENS 

(Brasil) ha visitat l'Esco-

dar els acords ja exis-

tents entre ambdues ins-

titucions i endegar nous 

projectes comuns en 

l'àmbit de dobles titulaci-

ons de grau i màster. 

L’EPS i l’institut La Mitjana renoven el projecte 

Sinergia 

diantat de la UdL, Car-

les Bara, director de 

l'Institut La Mitjana i 

Francesc Giné, director 

de l’EPS, han signat la 

renovació del progra-

Aquest mes d’abril, tres 

anys després i donada 

la fantàstica acollida i 

implementació del Pro-

jecte SINERGIA Neus 

Vila, vicerectora d'Estu-

ma Sinergia, coordinat 

per la professora de 

l'EPS, Susana Maza i la 

professora de l'Institut 

La Mitjana, Montse La-

bèrnia. [+ INFO] 

Alumnes, professors i PAS del Campus Igualada-

UdL visiten l'EPS 

tècnica Superior (EPS) 

de la Universitat de Llei-

da (UdL) on han estat 

rebuts per la vicerecto-

ra d'Estudiantat de la 

UdL, la Sra. Neus Vila i 

per la totalitat de l'e-

Aquest mes d’abril, un 

centenar de persones 

entre alumnes, profes-

sors i PAS del Campus 

Igualada-UdL organit-

zades en dos jornades 

han visitat l'Escola Poli-

quip de direcció de l'Es-

cola, encapçalat per 

en Francesc Giné, di-

rector del centre.   

[+ INFO] 

Conferència Enginyers Lleida: Buscar feina, dóna 

molta feina 

La Sra. Dolors Rallo, ex-

perta en RRHH, ens en-

senyarà com afrontar 

una entrevista de tre-

ball, com realitzar un 

bon currículum per op-

tar a les ofertes i anali-

tzar-les en cada cas. 

Podràs compartir, aga-

far noves idees, posar 

en practica les teves 

El passat 5 d’abril en el 

marc de la Fira del Tre-

ball UdL, el Col·legi 

d'Enginyers Graduats i 

d´Enginyers Tècnics In-

dustrials de Lleida orga-

nitza la conferència: 

“Buscar feina, dóna 

molta feina” 

habilitats, el teu enginy, 

reflexionar, millorar , de-

batre, fer fluir el coneixe-

ment.....  

http://www.facens.br/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-i-linstitut-La-Mitjana-signen-la-renovacio-del-Projecte-Sinergia/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-professors-i-PAS-del-Campus-Igualada-UdL-visiten-lEPS/
http://www.cetill.cat/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES


 

L’EPS ofereix a l’abril diverses activitats de 

promoció i difusió  
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L'EPS ofereix als alumnes de l'institut La Mitjana un taller sobre crea-

ció d'una App 

 

L'EPS visita els instituts Joan Brudieu i La Salle de la Seu d'Urgell 

 

L'EPS realitza una jornada d'orientació universitària a l'Institut Ronda 

de Lleida 

 

L'EPS present a la Jornada CTM-STEM amb un taller d'Energia i Sosteni-

bilitat 

 

Alumnes de l'institut La Mitjana participen en un taller sobre resistèn-

cia de materials a l'EPS 

 

L'EPS realitza una jornada d'orientació universitària a l'Institut El Pont 

de Suert 

 

L'EPS realitza un taller d'Energia i Sostenibilitat al Col·legi Maristes-

Montserrat de Lleida 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 Descobreix el nou grau de l’EPS: GRAU EN DISSENY DIGITAL i TECNOLOGIES CREATIVES 

 DESCOBREIX QUE FEM A L’EPS I REVELA LA TEVA VOCACIÓ 

 Descobreix el nou grau de l’EPS al campus Igualada-UdL: GRAU EN INTERACCIÓ DIGITAL i DE COMPUTACIÓ 

 Girls in ICT Day. Article d'opinió de l'EPS al diari La Mañana 

 AQU: Les enginyeries gaudeixen d'un índex d'ocupació igual o molt pròxim al 100% 

 L'EPS present al programa de Lleida TV, el Debat de Lleida Activa 

 Francesc Giné, director de l'EPS, a UA1 Ràdio Lleida 

 Reviu la FLL Lleida 2018! 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-ofereix-als-alumnes-de-linstitut-La-Mitjana-un-taller-sobre-creacio-duna-App/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-ofereix-als-alumnes-de-linstitut-La-Mitjana-un-taller-sobre-creacio-duna-App/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-visita-els-instituts-Joan-Brudieu-i-La-Salle-de-la-Seu-dUrgell/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-realitza-una-jornada-dorientacio-universitaria-a-lInstitut-Ronda-de-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-realitza-una-jornada-dorientacio-universitaria-a-lInstitut-Ronda-de-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-present-a-la-Jornada-CTM-STEM-amb-un-taller-dEnergia-i-Sostenibilitat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-present-a-la-Jornada-CTM-STEM-amb-un-taller-dEnergia-i-Sostenibilitat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-linstitut-La-Mitjana-participen-en-un-taller-sobre-resistencia-de-materials-a-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-linstitut-La-Mitjana-participen-en-un-taller-sobre-resistencia-de-materials-a-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-realitza-una-jornada-dorientacio-universitaria-a-lInstitut-El-Pont-de-Suert/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-realitza-una-jornada-dorientacio-universitaria-a-lInstitut-El-Pont-de-Suert/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-realitza-un-taller-dEnergia-i-Sostenibilitat-al-Collegi-Maristes-Montserrat-de-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-realitza-un-taller-dEnergia-i-Sostenibilitat-al-Collegi-Maristes-Montserrat-de-Lleida/
http://www.graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/descobreix-que-fem-a-leps-...-00001/
http://www.grauinteraccioicomputacio.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Girls-in-ICT-Day.-Article-dopinio-de-lEPS-al-diari-La-Manana/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/AQU-Les-enginyeries-gaudeixen-dun-index-docupacio-igual-o-molt-proxim-al-100/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-present-al-programa-de-Lleida-TV-el-Debat-de-Lleida-Activa/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Francesc-Gine-director-de-lEPS-a-UA1-Radio-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Reviu-la-FLL-Lleida-2018/
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C. Jaume II, 69    

Campus de Cappont 

25001 Lleida 

Telèfon: +34 (00) 973 702 700 

Fax: +34 (00) 973 702 702 

E-mail: info@eps.udl.cat 

+34 638 086 190 

I AL MAIG A L’EPS ... 

3 MAIG. Sessió informativa del Grau en Enginyeria Informàtica. PTE i TFG 

3 MAIG. Som noies, som TIC. L'EPS celebra el Girls in ICT Day 

3 MAIG. Conferència. La certificació Passivhaus en els habitatges plurifamiliars a càrrec d'Eduard Núñez 

García 

5 MAIG. Jornada de Campus Oberts per a Famílies a l’EPS (Lleida i Igualada) 

5 MAIG . IAESTE Lleida organitza la Global Fest, la festa per a estudiants de Mobilitat i Erasmus de la UdL 

7 MAIG. Ponència MT-EPS. De l'aula a l'aula, via EEUU. Xerrada a càrrec de Tomàs Pallejà Cabré 

8 MAIG. L'EPS acull la retransmissió del Google I/O Extended 2018 

10 MAIG. L’EPS viurà la 15a edició del Mercat de Tecnologia 

10 MAIG. Xerrada Sr. Eduard Martin, Degà COEINF. La professió d’enginyer informàtic: estudis i carrera 

professional 

14 MAIG. Ponència MT-EPS. L’enginyer i la gestió; “il·lusió de crear”. Xerrada a càrrec de José Luis 

Pociello 

14 MAIG. Ponència MT-EPS. L’enginyer a Europa. Xerrada a càrrec de Sergi Martí  

FINS AL 15 de MAIG, 5a edició de Fotomath, el concurs de fotografia matemàtica de la UdL 

FINS AL 15 de MAIG, Oberta convocatòria als Ajuts al Pràcticum Odisseu 

16 MAIG. Jornada. El Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades: quin és el nivell d’aplicació que li 

correspon a la meva empresa? 

17 MAIG. Conferència Aaron Quigley (Universitat de St. Andrews): "Ubiquitous User Interfaces" 

22 MAIG. Jornada Google Cloud 

L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat envers les necessitats de l’en-
torn social i econòmic. 

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investigadora i una ràtio que permet 
un tracte personal, directe i permanent amb els estudiants. 

La recerca en l’àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin participar en projectes capda-
vanters relacionats amb la informàtica, l’enginyeria industrial i l’arquitectura.  

L’estada en empreses garanteix una formació pràctica i l’adquisició d’experiència professional necessària per 
desenvolupar-se en el món laboral i facilitar l’accés a un lloc de treball. 

L’Escola Politècnica Superior aposta fortament per la mobilitat acadèmica a altres centres nacionals i internacio-

nals  

mailto:info@eps.udl.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Sessio-informativa-del-Grau-en-Enginyeria-Informatica.-PTE-i-TFG/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Som-noies-som-TIC.-LEPS-celebra-el-Girls-in-ICT-Day/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-La-certificacio-Passivhaus-en-els-habitatges-plurifamiliars/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-La-certificacio-Passivhaus-en-els-habitatges-plurifamiliars/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Jornada-de-Campus-Oberts-per-a-Families-a-lEPS-Lleida-i-Igualada/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/IAESTE-Lleida-organitza-la-Global-Fest-la-festa-per-a-estudiants-de-Mobilitat-i-Erasmus-de-la-UdL/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Ponencia-MT-EPS.-De-laula-a-laula-via-EEUU/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/LEPS-acull-la-retransmissio-del-Google-I-O-Extended-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/LEPS-viura-la-15a-edicio-del-Mercat-de-Tecnologia/
Xerrada%20Sr.%20Eduard%20Martin,%20Degà%20COEINF.%20La%20professió%20d’enginyer%20informàtic:%20estudis%20i%20carrera%20professional
Xerrada%20Sr.%20Eduard%20Martin,%20Degà%20COEINF.%20La%20professió%20d’enginyer%20informàtic:%20estudis%20i%20carrera%20professional
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Ponencia-MT-EPS.-Lenginyer-i-la-gestio-illusio-de-crear/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Ponencia-MT-EPS.-Lenginyer-i-la-gestio-illusio-de-crear/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Ponencia-MT-EPS.-Lenginyer-a-Europa/
http://www.fotomath.udl.cat/2m17/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Oberta-convocatoria-als-Ajuts-al-Practicum-Odisseu/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Oberta-convocatoria-als-Ajuts-al-Practicum-Odisseu/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Jornada.-El-Nou-Reglament-Europeu-de-Proteccio-de-Dades-quin-es-el-nivell-daplicacio-que-li-correspon-a-la-meva-empresa/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Oberta-convocatoria-als-Ajuts-al-Practicum-Odisseu/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Jornada.-El-Nou-Reglament-Europeu-de-Proteccio-de-Dades-quin-es-el-nivell-daplicacio-que-li-correspon-a-la-meva-empresa/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Oberta-convocatoria-als-Ajuts-al-Practicum-Odisseu/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Oberta-convocatoria-als-Ajuts-al-Practicum-Odisseu/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia-Aaron-Quigley-Universitat-de-St.-Andrews-Ubiquitous-User-Interfaces/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Oberta-convocatoria-als-Ajuts-al-Practicum-Odisseu/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Oberta-convocatoria-als-Ajuts-al-Practicum-Odisseu/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Jornada-Google-Cloud/

