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3r WWEPS Meeting, la trobada internacional 

d’universitats de l’EPS 

Wide EPS Meeting 

són: 

VIA UC (Denmark), 

NOVIA UAS

(Finland), Aland 

UAS/Högskolan på 

Åland (Finland), 

Fontys University of 

Applied Sciences (The 

Nederlands), Silesian 

University of Techno-

logy (Poland), Institu-

to Politécnico da 

Guarda (Portugal), 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - 

UNAD (Colombia), 

Els estudiants de l'Es-

cola Politècnica Supe-

rior (EPS) de la Uni-

versitat de Lleida 

(UdL) van participar 

aquest mes de novem-

bre activament en el 

tercer World Wide 

EPS Meeting 

(WWEPS), la trobada 

internacional d’univer-

sitats organitzada per 

l’escola. 

 

Les universitats parti-

cipants en aquesta ter-

cera edició del World 

CIATEC (México), Di-

partimento di Ingeg-

neria "Enzo Ferrari"- 

UNIMORE (Italia), 

FACENS (Brazil), Ege 

University (Türkçe), 

Universidad Autónoma 

de Nayarit (México), 

Institute of Computing 

University of Campinas 

 (Brazil) 

[+ INFO] 

L’EPS organitza la seva 2a hackathon: HackEPS 

Les empreses i institu-
cions participants i 
col·laboradores de l'es-

deveniment van ser: 
Bon Area, Semic, Stra-
tesys, Xtrategics, Vice-

rectorat d'Estudiantat 
de la UdL, Jet Brains, 
INTECH3D, COEINF, 

COETIC, Alumni UdL, 
Domino's i Arfon 

Fruits. [+ INFO] 

El cap de setmana del 
17 i 18 de novembre 
l’EPS va viure la seva 
segona hackathon: la 
HackEPS organitzada 
per LleidaHack, una 
associació d'alumnes 
de l'EPS creada especi-
alment per aquest esde-
veniment en 
col·laboració amb l’es-
cola i el Vicerectorat 
d’Estudiantat de la 
UdL. 90 joves organit-
zats en equips de un 
màxim de 4 persones, 
van desenvolupar un 
producte informàtic 
complet proposat per 
les empreses partici-
pants en 24 hores. 

http://en.via.dk/programmes/student-life/campus-horsens
https://www.novia.fi/novia-uas/
https://www.ha.ax/en/
https://www.ha.ax/en/
https://www.ha.ax/en/
https://fontys.edu/
https://fontys.edu/
https://www.polsl.pl/en/Pages/Welcome.aspx
https://www.polsl.pl/en/Pages/Welcome.aspx
https://www.polsl.pl/en/Pages/Welcome.aspx
http://www.ipg.pt/website/
http://www.ipg.pt/website/
http://www.ipg.pt/website/
https://estudios.unad.edu.co/
https://estudios.unad.edu.co/
https://estudios.unad.edu.co/
https://www.ciatec.mx/
http://www.ingmo.unimore.it/site/home.html
http://www.ingmo.unimore.it/site/home.html
http://www.ingmo.unimore.it/site/home.html
http://www.ingmo.unimore.it/site/home.html
http://www.facens.br/
https://ege.edu.tr/eng-0/homepage.html
https://ege.edu.tr/eng-0/homepage.html
http://www.uan.edu.mx/
http://www.uan.edu.mx/
https://www.ic.unicamp.br/en
https://www.ic.unicamp.br/en
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/13-universitats-ofereixen-en-el-marc-del-World-Wide-EPS-Meeting-els-seus-programes-de-mobilitat-internacional-als-alumnes-de-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/La-segona-hackathon-de-Lleida-reuneix-un-centenar-de-programadors-a-lEPS/
https://lleidahack.github.io/hackeps2018/welcome
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/13-universitats-ofereixen-en-el-marc-del-World-Wide-EPS-Meeting-els-seus-programes-de-mobilitat-internacional-als-alumnes-de-lEPS/
https://photos.app.goo.gl/KEL5uVzKjGGEiQm97


 

L’EPS participa a la Jornada “per què no puc 

fer-ho?” 
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sitaris de la UdL sense 

estereotips de gènere, 

adreçada a captar 

alumnat femení i/o 

masculí en les titulaci-

ons en què aquest se-

xe està menys repre-

sentat.  

un total de 217 noies 

de 4t d’ESO de 7 insti-

tuts: Institut Torre Vi-

El 16 de novembre, el 

Centre Dolors Piera 

d’Igualtat d’Oportuni-

tats i Promoció de les 

Dones conjuntament 

amb l’EPS, amb el su-

port del Vicerectorat 

d’Estudiants va orga-

nitzar la 9a. jorna-

da “Per què no puc 

fer-ho?” de presenta-

ció dels estudis univer-

cens, Col·legi Maristes 

Montserrat, Col·legi El 

Carme i Institut Guindà-

vols de Lleida, Institut 

canigó d'Almacelles, 

l'Institut d'Alcarràs i l'Insti-

tut Almatà de Balaguer 

van visitar l’EPS i van 

participar en els tallers i 

xerrades programades.       

[+ INFO] 

Núria Carretero, antiga alumna de l'EPS, rep el 

Premi Alfons de Borja 

Alfons de Borja a la 

Sra. Núria Carretero 

Castán, antiga alumna 

de l’EPS i actual cap 

de gestió estratègica 

de cartera de projec-

Un Saló Víctor Siurana 

de la Universitat de Llei-

da (UdL) ple de gom a 

gom va acollir el passat 

26 de novembre  l'acte 

de lliurament del Premi 

tes de tecnologia apli-

cada a la investigació 

clínica de la multinaci-

onal suïssa Roche.       

[+ INFO] 

Luisa F. Cabeza, professora de l'EPS, entre els 

científics més citats del món 

troben en l'1% més ci-

tat de la seva especia-

litat. D’un total de 

4.058 científics, 40 in-

vestigadors de centres 

de recerca catalans 

Clarivate Analytics, 

analitzat el període 

2008-2018, ha publicat 

a la llista dels científics 

més citats del món que 

conté els autors que es 

han estat inclosos. La 

professora de l’EPS, 

Dra. Luisa F. Cabeza 

Fabra, està entre 

aquests 40 investiga-

dors catalans més ci-

tats del món.       

S. López i S. Maestro guanyen les Beques per a la 

Promoció de l'Excel·lència de l'EPS 

dar concedir aquestes 

beques d'excel·lència 

als alumnes: 

Sergi López Sorribes, 

estudiant del màster 

en Enginyeria Informà-

tica. 

L’EPS concedeix anual-

ment unes beques 

d’excel·lència per a 

estudiants de grau que 

vulguin continuar cur-

sant una titulació de 

màster a l’Escola, per 

un import de 1.235,10€ 

cadascuna. Es va acor-

Santiago Maestro Bala-

guer, estudiant del 

màster en Enginyeria 

Industrial.           [+ INFO] 

 

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1226-s-obre-la-inscripcio-al-per-que-no-puc-fer-ho-2018
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1226-s-obre-la-inscripcio-al-per-que-no-puc-fer-ho-2018
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Jornada-per-que-no-puc-fer-ho-a-lEPS.-Esperonant-lalumnat-femeni-a-cursar-estudis-denginyeria/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Nuria-Carretero-antiga-alumna-de-lEPS-rep-el-Premi-Alfons-de-Borja/
https://hcr.clarivate.com/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Sergi-Lopez-i-Santiago-Maestro-guanyen-les-Beques-per-a-la-Promocio-de-lExcellencia-de-lEPS/
https://photos.app.goo.gl/iV28DPu7H4yTpsS87
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L'EPS present a la Junta del Leather Clúster 

Barcelona 

seva directora i sotsdi-

rectora de l’EPS a Igua-

lada, Anna Bacardit,  

van ser presents l a 

Junta del Leather Clús-

ter Barcelona que va 

comptar amb la pre-

L'EPS representada 

pel seu director, Fran-

cesc Giné  i la Càte-

dra A3 d’Innovació en 

Cuir, Moda i Tèxtils del 

Campus Igualada, 

representada per la 

sència del Sr. Alberto 

Pezzi, responsable d l'à-

rea clústers d'acció per 

treballar la formació de 

qualitat i la innovació de 

processos.  

L'EPS present a la Setmana de la Ciència 

de Lleida s'encarrega 

de coordinar el con-

junt d'activitats i l'Esco-

la Politècnica Superior 

(EPS) hi col·labora acti-

vament amb la realit-

zació d'una sèrie de 

tallers. Enguany l'EPS 

organitza els següents 

tallers: 

- 15 i 16 de novembre 

(4 tallers): Creació d'u-

na interfície d'usuari 

amb C# per controlar 

Arduino. 

- 19 de novembre (3 

Del 9 al 18 de novem-

bre es va celebrar 

la 23ª Setmana de la 

Ciència, amb tot un 

munt d’activitats de 

divulgació científica 

arreu del nostre territori. 

Jornades de portes 

obertes, exposicions, 

xerrades, jocs, tallers 

científics… tot un ven-

tall de possibilitats a 

l'abast dels alumnes 

pre-universitaris.  

Com cada any a Llei-

da, l'equip de l'Institut 

de Ciències de l'Edu-

cació de la Universitat 

tallers): Piles de com-

bustibles. Principis bà-

sics i perspectives de 

futur. 

- 19 de novembre (3 

tallers): Control de mo-

tors elèctrics. 

Innovació docent de l'EPS al portal de bones 

pràctiques de l'ACUP 

cinemàtiques de me-

canismes amb l'objec-

tiu de incentivar l’ús 

dels mètodes gràfics 

com a ajuda a la reso-

lució analítica dels pro-

blemes on s'havien 

confirmat dificultats en 

l’ús de magnituds vec-

torials i poc interès per 

la interpretació gràfica 

d’aquestes.  

Aquest treball va ser 

En el congrés CIDUI-

2018 d'innovació en 

docència universitària, 

els professors del GEM 

de l'EPS, I. Martorell, M. 

Comellas, M. Nogués i 

J. Roca, van presentar, 

en col·laboració amb 

l'Àrea de Suport a la 

Innovació Docent i E-

Learning de la UdL, una 

eina gràfica interactiva 

i virtual per a l’autoa-

prenentatge d’anàlisis 

seleccionat per l’Asso-

ciació Catalana d’Uni-

versitats Públiques 

(ACUP) per a incloure'l 

en el portal de bones 

pràctiques d’innovació 

d o c e n t  ( h t t p : / /

b o n e s p r a c t i -

ques.acup.cat/ca) de 

les vuit universitats pú-

bliques catalanes.       

[+ INFO] 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/cluster/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/cluster/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Creacio-duna-interficie-dusuari-amb-C-per-controlar-Arduino/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Creacio-duna-interficie-dusuari-amb-C-per-controlar-Arduino/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Creacio-duna-interficie-dusuari-amb-C-per-controlar-Arduino/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Creacio-duna-interficie-dusuari-amb-C-per-controlar-Arduino/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Piles-de-combustibles.-Principis-basics-i-perspectives-de-futur/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Piles-de-combustibles.-Principis-basics-i-perspectives-de-futur/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Piles-de-combustibles.-Principis-basics-i-perspectives-de-futur/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Piles-de-combustibles.-Principis-basics-i-perspectives-de-futur/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Control-de-motors-electrics./
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/23a-Setmana-de-la-Ciencia.-Taller-Control-de-motors-electrics./
http://bonespractiques.acup.cat/ca
http://bonespractiques.acup.cat/ca
http://bonespractiques.acup.cat/ca
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Innovacio-docent-de-lEPS-al-portal-de-bones-practiques-de-lACUP/
https://youtu.be/cVeGzy9xJfY


 

Página 4 Escola Politècnica Superior 

Lectura Tesi Doctoral - Núria Querol Solà 

formulación y fabrica-

ción en fase inversa de 

emulsiones concentra-

das monomodales y 

bimodales de betún en 

agua “ dirigida per la  

Núria Querol va llegir, 

el passat mes de no-

vembre la seva Tesi 

Doctoral: “Estudio ex-

perimental sobre el 

proceso de diseño, 

Dra. Camila Barreneche 

Guerisoli i la Dra. Luisa F. 

Cabeza Fabra, que tam-

bé en va ser la tutora.    

[+ INFO] 

2a Setmana de la Construcció Sostenible a l’EPS 

en Arquitectura Tècni-

ca i Edificació. L'activi-

tat s'organitzà en una 

sèrie de tallers, confe-

rències, taules rodones 

i visites tècniques ober-

tes i gratuïtes [+ INFO] 

Del 26 al 30 de novem-

bre de 2018 es desen-

voluparà a l'EPS es va 

desenvolupar 2a Set-

mana de la Construc-

ció Sostenible, organit-

zada per l'EPS i el Grau 

Alumnes del Màster en Enginyeria Informàtica 

visiten l'empresa GFT 

Parc Científic i Tecno-

lògic de Lleida Turó de 

Gardeny, Edifici H1 on 

van rebre la master-

class "Project develo-

Els alumnes del Màster 

en Enginyeria In-

formàtica de l'EPS van 

visitar l'empresa GFT IT 

Consulting ubicada al 

ping in an IT Company" 

per part d'en Josep Ra-

m o n  F r e i -

xanet, Executive Direc-

tor a GFT IT Consulting.  

16a edició del GraphMasters workshop a 

Lleida organitzada pel C&G 

ment de Matemàtica 

de la UdL organitzà el 

29 i 30 de novembre 

de 2018, el 16th Gra-

phMasters  [+ INFO] 

El Grup de recerca en 

Criptografia i Grafs, en 

col·laboració amb el 

centre de recerca 

Inspires i el Departa-

L'EPS coorganitza un taller de construcció amb 

tècniques tradicionals i de baix cost 

amb terra i morters na-

turals El curs està adre-

çat a alumnes del 

Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació de 

L’EPS va coorganitza 

un taller teòric-pràctic 

de construcció tradici-

onal i de baix cost 

amb tècniques com 

ara la construcció 

la UdL i la UPC i als estu-

diants de Cicles Forma-

tius de Grau Superior de 

l’Institut Torre Vicens      

[+ INFO] 

http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral-Nuria-Querol-Sola/
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Innovacio-docent-de-lEPS-al-portal-de-bones-practiques-de-lACUP/
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
https://www.gft.com/es/es/index/
https://www.gft.com/es/es/index/
https://www.gft.com/es/es/index/
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
https://www.gft.com/es/es/index/
https://www.gft.com/es/es/index/
http://www.math.udl.cat/
http://www.cig.udl.cat/graphmasters16
http://www.cig.udl.cat/graphmasters16
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/16a-edicio-del-GraphMasters-workshop-a-Lleida.-1a-jornada/
http://inspires.udl.cat/
http://www.math.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-coorganitza-un-taller-de-construccio-amb-tecniques-tradicionals-i-de-baix-cost/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Xerrada-sobre-seguretat-industrial-als-alumnes-del-grau-en-Enginyeria-Quimica-de-lEPS/
https://photos.app.goo.gl/pVppUpaprgZjEMhq6
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Alumnes de l'EPS realitzen una visita d'obra a 

l’antic edifici de “La Teneria” d’Igualada 

l’EPS) van realitzar, sota 

la coordinació del pro-

fessor de l'assignatura 

Josep Piqué Palacín, 

una visita d’obra a 

El 13 de novembre, vuit 

alumnes de l’assignatu-

ra d’Instal·lacions II del 

Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació de 

l’antic edifici de “La 

Teneria” que es troba a 

la Plaça del Rei d’Igua-

lada. [+ INFO] 

Alumnes de cicles formatius de l'INS La Garrotxa 

visiten el Campus Igualada-UdL 

tal·lacions de la planta 

pilot d’adoberia, i els 

laboratoris d’assajos 

físics i químics de la 

pell, de l’EPS al  Cam-

pus Igualada, per 

60 Estudiants i 6 profes-

sors del cicle formatiu 

grau mitja i grau superi-

or de Patronatge i Mo-

da de l'Institut La Gar-

rotxa, han visitat les ins-

conèixer de primera 

ma la producció i con-

trol de qualitat que es 

realitza actualment en 

el sector adober.  

Alumnes de la branca industrial del Campus 

Igualada visiten l'empresa BonArea 

Campus d'Igualada han 

realitzat aquest matí 

una visita tècnica a 

l'empresa Bon Area 

Guissona.  

Els alumnes de segon 

curs dels graus 

d'Enginyeria Química i 

d'Enginyeria en Orga-

nització Industrial i Lo-

gística de l'Escola Poli-

tècnica Superior al 

Xerrada sobre seguretat industrial als alumnes 

del grau en Enginyeria Química de l'EPS 

una xerrada a càrrec 

dels Bombers de la Ge-

neralitat a càrrec d’en 

Moisès Galan, sotsdi-

rector del cos de bom-

Els estudiants de tercer 

curs del grau en Engi-

nyeria Quimica de 

l'EPS al campus Iguala-

da-UdL, van assistir a 

bers i cap de l'àrea d'o-

peracions de la regió 

d'emergències metro-

politana sud [+ INFO] 

L'EPS organitza un tallers de química per als més 

petits a l'escola Montclar d'Igualada 

diversos professors del 

Grau en Enginyeria 

Química de l'EPS que 

s'imparteix al campus 

Igualada-UdL, van visi-

tar l'Escola Montclar on 

L’EPS organitza diverses 

accions d'impuls de 

vocacions adreçades 

a l'alumnat de cicles 

inicials d'ensenyament. 

En aquest sentit ahir, 

van fer gaudir als nens 

de P3, P4 i P5 d'una sè-

rie de tallers fascinants 

on la química n'era la 

protagonista!  

http://guiadocent.udl.cat/pdf/101419
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-lEPS-realitzen-una-visita-dobra-a-lantic-edifici-de-La-Teneria-dIgualada./
http://www.ieslagarrotxa.cat/
http://www.ieslagarrotxa.cat/
http://www.grauquimica.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.eps.udl.cat/ca/noticies/Xerrada-sobre-seguretat-industrial-als-alumnes-del-grau-en-Enginyeria-Quimica-de-lEPS/
http://www.grauquimica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauquimica.udl.cat/ca/index.html
https://igualada.institucio.org/ca/


 

Delegacions ciutats agermanades visiten el 

campus d’Igualada-UdL 
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Aksakovo (Bulgària), 

agermanades amb la 

ciutat d'Igualada van 

Una delegació de re-

presentants de les ciu-

tats de Lecco (Itàlia) i 

visitar les instal·lacions 

del Campus Igualada.  

Xerrada informativa sobre Mobilitat internacional 

Erasmus KA107 i Pro-

grama de Mobilitat 

Propi) Josep M. Martí, 

coordinador de l’ORI-

UdL va presentar el 

L’EPS va organitzar a 

Lleida i a Igualada una 

xerrada sobre el pro-

grama de mobilitat de 

la UdL  (Erasmus KA103, 

programa, les dates de 

la convocatòria, els 

processos a seguir, la 

documentació que 

necessiteu...  

Xerrada d’Orientació Universitària al Col·legi 

Mater Salvatoris 

cursar el doble grau 

d'energia i sostenibilitat 

de VIA Univrsity Colle-

ge (Dinamarca) van 

oferir una xerrada als 

Gabriel Pérez, sotsdi-

rector de l'EPS i Carles 

Gatius, alumne Màster 

Enginyeria Industrial en 

modalitat dual que va 

alumnes del batxillerat 

científic tecnològic del 

Col·legi Mater Salvato-

ris de Lleida  

Eleccions a l’EPS 

de representació dels 

estudiants, PDI i PAS a 

la Junta d’Escola i al 

Aquest mes de novem-

bre es van realizar 

eleccions a l’EPS, tant 

Consell de departa-

ment (DIEI i MAT) 

Enginyers Barcelona organitza una xerrada al 

campus Igualada 

del campus Igualada 

els avantatges i serveis 

dels col·legiats.  

Judith Obon, represen-

tant d’Enginyers Barce-

lona, va explicar als 

estudiants d'enginyeria 

Xerrada d’Orientació Universitària a l’INS 

Alcarràs 

rada d'orientació uni-

versitària als alumnes 

de batxillerat cientifi-

cotècnic-tecnològic 

Gabriel Pérez, sotsdi-

rector d'Estudiantat, 

Promoció i Qualitat de 

l'EPS va oferir una xer-

de l’Institut d’Alcarràs.  



 

Reunió d’Experts FLL Lleida 
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als equips participants. 

Una reunió amb ex-

perts destacats, tant 

des del punt de vista 

tècnic així com de les 

implicacions personals i 

alimentàries que impli-

150 persones van par-

ticipar en la reunió 

d’Experts prèvia a la 

FIRST LEGO League 

organitzada per l’EPS 

amb l’objectiu de fa-

cilitar assessorament 

quen una estada de llar-

ga duració per l'espai, 

de la temàtica referent 

al repte d'enguany de la 

FIRST LEGO League: In 

Orbit. [+ INFO] 

Xerrada C&G. "Implementación en Software de 

Curvas Elípticas" 

Xerrada. Introducció a la simulació energètica a 

edificis: eines simplificades i Energy + 

par en la xerrada tèc-

nica: Introducció a la 

simulació energètica a 

edificis: eines simplifi-

cades i Energy +, a 

Els alumnes de l’assig-

natura de Control, Cer-

tificacions i Auditories 

del Màster en Enginye-

ria Industrial van partici-

càrrec del Sr. Josep 

Solé Bonet, European 

Sustainability & Techni-

cal Manager, URSA in-

sulation SA. 

Xerrada. Topografia Fotogramètrica amb Drons 

l’EPS) es va dur a ter-

me la xerrada: Topo-

grafia Fotogramètrica 

amb Drons a càrrec 

En el marc de l’assigna-

tura de Topografia i 

Replantejaments del 

Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació de 

dels arquitectes Joan 

Mª Tomàs Ferré i Ferran 

Valero Gils  

càrrec de Julio López, 

professor de la Universi-

tat de Campinas a Bra-

El grup de recerca en 

Criptografia i Grafs or-

ganitza un xerrada a 

sil: Implementación en 

Software de Curvas Elíp-

ticas 

El grup de recerca GREia presenta les seves 

propostes de TFG i TFM als estudiants 

de grau com de màs-

ter, les diferents pro-

postes per tal de realit-

zar el seu Treball Final 

El dijous 29 de novem-

bre el grup de recerca 

GREia va presentar als 

alumnes de totes les 

titulacions de l'EPS, tant 

de Grau (TFG) o Treball 

Final de Màster (TFM) 

al grup de recerca.  

http://www.firstlegoleague.udl.cat/ca/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Vora-150-persones-gaudeixen-de-la-reunio-dexperts-de-la-FLL-Lleida/
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.htmlhttp:/www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.htmlhttp:/www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://guiadocent.udl.cat/pdf/101411
http://guiadocent.udl.cat/pdf/101411
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html


Página 8 Escola Politècnica Superior 

C. Jaume II, 69    

Campus de Cappont 

25001 Lleida 

Telèfon: +34 (00) 973 702 700 

Fax: +34 (00) 973 702 702 

E-mail: in-

fo@eps.udl.cat 

I AL DESEMBRE ... 

3 DESEMBRE  Xerrada Programa de Mobilitat UdL al Campus d'Igualada 

4 DESEMBRE   Xerrada Programa de Mobilitat UdL a Lleida 

11 DESEMBRE   Junta d’Escola 

14 DESEMBRE   Lectura Tesi Doctoral | Jaume Gasia Mercè 

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 ... 

 Especial Lleida TV: Premi Alfons de Borja a Núria Carretero 

 Estudi de la Comissió Europea: dèficit de 750.000 llocs TIC sense cobrir per a l'any 2020 

 Dades Observatori TIC: 106.900 persones treballen en el sector TIC a Catalunya al III trimestre del 2018 

 Google Devfest Lleida 2018 

 El grup d'estudiants SIGNN (Special Interest Group Neural Networks) de l'EPS_UdL vol donar a conèixer la seva activitat i 

convidar-vos a participar-hi; Es reuneix cada divendres de 16h a 18h a l'aula 2.02 de l'EPS  

mailto:info@eps.udl.cat
mailto:info@eps.udl.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Darrera-reunio-del-Programa-de-Mobilitat-UdL-al-Campus-dIgualada/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Darrera-reunio-del-Programa-de-Mobilitat-UdL/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Darrera-reunio-del-Programa-de-Mobilitat-UdL-al-Campus-dIgualada/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Darrera-reunio-del-Programa-de-Mobilitat-UdL/
http://www.eps.udl.cat/ca/lescola/organitzacio/organs-de-govern/#collapse-b9242ba7-e3e5-11e6-b61d-005056ac003d-1
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral-Jaume-Gasia-Merce/
mailto:campusigualada@campusigualada.cat
http://lleidatv.alacarta.cat/especials/capitol/-premi-alfons-de-borja-a-nuria-carretero
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Un-estudi-de-la-Comissio-Europea-revela-un-deficit-de-750.000-llocs-TIC-sense-cobrir-per-a-lany-2020/
106.900%20persones%20treballen%20en%20el%20#sectorTIC a 
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Google-Devfest-Lleida-2018-Dones-expertes-en-tecnologia-animaran-les-noies-a-cursar-estudis-tecnologics/

