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L'EPS lliura les Orles Acadèmiques a 122 nous 

titulats 

cret van rebre l'orla 

122 nous enginyers i 

arquitectes tècnics  

que van ser apadri-

nats pel Sr. Jaume Al-

sina i Calvet, funda-

dor i president del 

grup bonÀrea.  

L'Auditori Enric Grana-

dos de Lleida, va aco-

llir el passat 5 de juliol 

l'acte de lliurament de 

les Orles Acadèmiques 

de l'Escola Politècnica 

Superior de la Universi-

tat de Lleida. En con-

Va presidir l'acte el vi-

cerector de professorat 

de la Universitat de Llei-

da, el Sr. Carles Cap-

devila [+ INFO] 

El COEIC i Mútua dels Enginyers lliuren un any de 

col·legiació i mutualitat gratuït als alumnes del 

MEIND 

celebrat ahir a l’Audi-

tori Enric Granados de 

Lleida on es va entre-

gar als 17 recent titu-

lats del Màster en En-

ginyeria Industrial as-

sistents un any de 

col·legiació gratuïta 

al COEIC i un any gra-

tuït de mutualitat al 

producte Q30, especi-

alment pensat i disse-

nyat per cobrir les ne-

cessitats dels engi-

nyers industrials me-

nors de 30 anys.   

[+ INFO] 

Amb l'objectiu de faci-

litar la incorporació al 

món laboral dels nous 

titulats del Màster en 

Enginyeria Industrial 

per l'EPS i informar-los 

de tots els avantatges, 

serveis i productes dels 

que poden disposar 

g r à c i e s  a  l a 

c o l · l e g i a c i ó ,  e l 

Col·legi d'Enginyers 

Industrials de Catalu-

nya (COEIC), la Mútua 

dels Enginyers de Ca-

talunya i l'Escola van 

organitzar una troba-

da prèvia a l'acte de 

lliurament de les Orles 

Acadèmiques de l'EPS 

https://photos.app.goo.gl/Qkhq6rx5pz36MMnKA
https://photos.app.goo.gl/Qkhq6rx5pz36MMnKA
https://www.bonarea-agrupa.com/
Ei%20mama,%20prepara%205%20euros%20més%20que%20ve%20l'Albert!
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-COEIC-i-Mutua-dels-Enginyers-lliuren-un-any-de-collegiacio-i-mutualitat-gratuit-00001/
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcw83AyNzE0_jMC8DQwMDA_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwAqlxglg%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcw83AyNzE0_jMC8DQwMDA_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwAqlxglg%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcw83AyNzE0_jMC8DQwMDA_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwAqlxglg%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.mutua-enginyers.com/
https://www.mutua-enginyers.com/
https://www.mutua-enginyers.com/


 

L'EPS present al 18è Sopar Empresarial de la 

Unió Empresarial de l’Anoia 
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prenedors i directius de 

l’Anoia i comarques i 

autoritats institucionals, 

va servir de marc per 

homenatjar i reconèi-

xer diverses empreses 

que han destacat per 

la seva tasca durant 

l’any 2017.  

Cal recordar que a 

partir d'aquest proper 

curs 2018-19 la Universi-

tat de Lleida té la titu-

laritat d'aquest nou 

L’EPS va participar en 

el 18è Sopar Empresa-

rial que organitza la 

Unió Empresarial de 

l’Anoia (UEA). L’acte, 

al que van assistir cinc

-cents empresaris, em-

campus universitari. Al 

nou Campus Igualada-

UdL, l'EPS hi oferirà els 

següents estudis: 

- Grau en Tècniques d'In-

teracció Digital i de 

Computació [nou] 

- Grau en Enginyeria en 

Organització Industrial i 

Logística [nou] 

- Grau en Enginyeria Quí-

mica 

- Màster en Enginyeria 

del Cuir 

GFT i l’EPS i ofereixen un curs gratuït en 

tecnologia Mainframe 

l'EPS. Una vintena d'a-

lumnes s'han inscrit al 

curs, totalment gratuït, 

que finalitzarà el pro-

per 7 de setembre. El 

A l’EPS ha començat el 

curs gratuït en tecnolo-

gia Mainframe coorga-

nitzat conjuntament 

per GFT IT Consulting i 

curs ofereix als alumnes 

la possibilitat d’una in-

corporació laboral di-

recta a GFT Lleida. 

S'inicien a l'EPS els cursos Zero de matemàtiques i 

física per a l'enginyeria  

màtiques per a l'Engi-

nyeria (matí) i Física 

per a l'Enginyeria 

El passat 29 d'agost, es 

van iniciar a l’EPS  els 

Cursos Zero de Mate-

(tarda) amb una qua-

rantena d’alumnes ins-

crits.  

La impressió 3D protagonista d'un nou curs del 

Campus Jove Itinera a l'EPS 

col·laboració amb 

l'empresa Engijoc. 

El curs, seguint una 

metodologia molt 

pràctica, pretén que 

els alumnes coneguin 

les característiques, la 

tecnologia i el mode 

Al juliol es va realitzar el 

tercer dels cursos del 

campus Jove Itinera 

organitzat per professo-

rat de l'EPS: Modelat, 

disseny i impressió 3D 

sota la coordinació del 

professor Fernando 

Guirado Fernández i en 

de funcionament d’u-

na impressora 3D . 

http://www.grauinteraccioicomputacio.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauinteraccioicomputacio.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauinteraccioicomputacio.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauorganitzacioindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauorganitzacioindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauorganitzacioindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauquimica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauquimica.udl.cat/ca/index.html
http://www.mastercuir.udl.cat/ca/index.html
http://www.mastercuir.udl.cat/ca/index.html
https://www.gft.com/es/es/index/
http://www.campusigualada.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/curs-zero-de-matematiques-per-a-lenginyeria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/curs-zero-de-matematiques-per-a-lenginyeria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/curs-zero-de-fisica-per-a-lenginyeria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/curs-zero-de-fisica-per-a-lenginyeria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/curs-zero-de-matematiques-per-a-lenginyeria/
https://drive.google.com/open?id=1ab6gQfUlv2rQ8B7nPzrxatdgfaFWmNN0
https://drive.google.com/open?id=1ab6gQfUlv2rQ8B7nPzrxatdgfaFWmNN0
http://www.ice.udl.cat/ca/activitats/campus-jove-itinera/
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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 SETEMBRE A L’EPS ... 

3 SETEMBRE. Lectura Tesi Doctoral — Alberto Riverola Lacasta: “Dielectric solar concentrators for building 

integration of hybrid photovoltaic-thermal systems” 

12 SETEMBRE. Jornada d'Acollida al nou estudiantat 

LLeida 

Avda. Pla de la Massa, 8  

08700 Igualada (Barcelona) 

 

Telèfon: +34 (00) 93 803 53 00 

Fax: +34 (00) 93 803 15 89 

E-mail: campusigualada@campusigualada.cat 

 

Igualada 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 El baròmetre TIC Monitor de VASS confirma al sector TIC com un motor de creixement del país 

 Premis RuralApps [TERMINI: Fins al 14 de setembre de 2018] 

 V Edició Premis Campus Iberus—CLH “Emprende” [TERMINI: Fins al 15 de setembre de 2018] 

 ICREA Academia call [TERMINI: Fins al 26 de setembre de 2018] 

 Segueix les novetats de la HackEPS que es realitzarà el 17 i 18 de novembre a l’EPS 

mailto:info@eps.udl.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral-Alberto-Riverola-Lacasta/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral-Alberto-Riverola-Lacasta/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dAcollida-al-nou-estudiantat-00002/
mailto:campusigualada@campusigualada.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-barometre-TIC-Monitor-de-VASS-confirma-al-sector-TIC-com-un-motor-de-creixement-del-pais/
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/premis-ruralapps
http://premiosemprende.campusiberus.es/
http://observatori.iec.cat/convocatoria-icrea-academia-call-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Segona-edicio-de-la-Hackathon-de-lEPS-HackEPS-2018/

