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Èxit de participació en la Nit Europea de la 

Recerca 2018 

celebració és apropar 

la ciència i la recerca 

a la societat. A més, 

durant aquestes jorna-

des els participants, 

van poder conèixer 

de primera mà la re-

cerca més capda-

vantera que la nostra 

Universitat fa a Euro-

El grup de recerca 

GREiA de la Universitat 

de Lleida (UdL), va or-

ganitzar diferents acti-

vitats i tallers, així com 

portes obertes a dife-

rents museus de la ciu-

tat de Lleida amb mo-

tiu de la Nit Europea 

de la Recerca. 

L’objectiu d’aquesta 

pa, així com el seu fi-

nançament.  

[+ INFO] 

Beques EPS a la Promoció de l’Excel·lència 

l’objectiu de promou-

re la formació en Màs-

ters als estudiants de 

l’Escola  amb el millor 

rendiment acadèmic 

en els seus estudis de 

grau [+ INFO] 

Sergi López i Santiago 

Maestro han estat els 

estudiants premiats 

amb les Beques per a 

la Promoció de l'Ex-

cel·lència de l'EPS do-

tades amb 1235€ ca-

dascuna i que tenen 

Núria Carretero, alumni de la EPS, guardonada 

amb el Premi Alfons de Borja  

la multinacional suïssa 

Roche, ha estat guar-

donada amb el Premi 

Alfons de Borja que  

lliura Alumni UdL.    

[+ INFO] 

L'antiga alumna de 

l'EPS, Núria Carretero, 

actual cap de gestió 

estratègica de cartera 

de projectes de tecno-

logia aplicada a la 

investigació clínica de 

L'alumne de l'EPS, Oriol Revés, rep un dels premis 

Consell Social UdL al millor TFG 

troba l’alumne del 

Grau en Enginyeria 

Mecànica de l’EPS, 

Oriol Revés Freixa. [+ 

INFO] 

Aquest octubre es van 

lliurar els premis Consell 

Social als guardonats 

d’aquesta primera edi-

ció, entre els quals s'hi 

https://photos.app.goo.gl/xue1cs7mBb61rPmb7
https://photos.app.goo.gl/xue1cs7mBb61rPmb7
http://www.greia.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Exit-de-participacio-en-la-Nit-Europea-de-la-Recerca-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Sergi-Lopez-i-Santiago-Maestro-guanyen-les-Beques-per-a-la-Promocio-de-lExcellencia-de-lEPS/
https://alumni.udl.cat/alumni/page/premi_alfons_de_borja
https://alumni.udl.cat/alumni/page/premi_alfons_de_borja
https://alumni.udl.cat/alumni/index.php
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lantiga-alumna-de-lEPS-Nuria-Carretero-guardonada-amb-el-Premi-Alfons-de-Borja-que-entrega-Alumni-UdL/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lalumne-de-lEPS-Oriol-Reves-rep-un-dels-premis-Consell-Social-UdL-al-millor-TFG/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lalumne-de-lEPS-Oriol-Reves-rep-un-dels-premis-Consell-Social-UdL-al-millor-TFG/


 

Resolució de la 5a edició del concurs de 

fotografia matemàtica, FotoMath 
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FOTOMATH 2018 

premi: Nombre primer 

de José Manuel Gar-

cés Gargallo; 3r premi: 

Una espiral de música 

de Jordi Casanovas 

Salas. El 18 d'octubre 

és realitzà l'acte de 

lliurament de premis i 

s'inaugurà l'exposició 

de les 25 fotografies 

Aquest mes d’octubre 

hem conegut la reso-

lució del concurs de 

fotografia matemàti-

ca FotoMath 2017-18, 

organitzat pel Depar-

tament de Matemàti-

ca de la UdL: 1r premi: 

Cercles infinits d'Al-

bert Charles Bernis; 2n 

finalistes al vestíbul del 

primer pis de l'EPS que 

restarà en exposició fins 

al gener del 2019. [+ IN-

FO] 

Alba lamas, alumna de l'EPS, participa al Grad 

Cohort Workshop (GCW) de Barcelona 

de la UPC i la Comissió 

de Gènere Dones-

COEINF. 

L’Escola Politècnica 

Superior de la Universi-

tat de Lleida hi va es-

tar ben representada 

amb l’alumna del Màs-

Els dies 18 i 19 d’octu-

bre va tenir lloc 

a Barcelona el primer 

Grad Cohort Workshop 

(GCW)  fora dels EEUU, 

o r g a n i t z a t  p e r 

la Facultat d’Informàti-

ca de Barcelona (FIB) 

ter en Enginyeria Infor-

màtica, Alba Lamas 

Valera. L’Alba va ser 

una de les 50 partici-

pants que van gaudir 

gratuïtament de totes 

les activitats del GCW. 

[+ INFO] 

Antonio Exposito, alumne del MEINF desenvolupa 

una app per ajudar a la presa de decisions 

arbitrals 

ha creat una aplicació 

per a dispositius mòbils 

(app) que facilita l'en-

trenament dels àrbitres 

reduint el percentatge 

d'error dels col·legiats 

Antonio Expósito, antic 

alumne del Grau en 

Enginyeria Informàtica 

de l’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la Uni-

versitat de Lleida (UdL), 

entrenant la seua pre-

sa de decisions ràpides 

enmig de l'esforç físic. 

[+ INFO] 

Jornada de Difusió d’un Grup Operatiu Supra-

autonòmic BIOKm0 

del Grup Operatiu Su-

pra-autonòmic BI-

OKm0, del que en for-

ma part per a fomen-

tar la innovació agrà-

ria.[+ INFO] 

En el transcurs de la 

passada edició de la 

Fira de Sant Miquel de 

Lleida, la Universitat de 

Lleida va organitzar 

una Jornada de Difusió 

http://www.fotomath.udl.cat/2m17/expo
http://www.fotomath.udl.cat/2m17/expo
http://www.fotomath.udl.cat/2m17/expo
http://www.fotomath.udl.cat/2m17/expo
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Albert-Charles-Bernis-guanya-la-5a-edicio-del-concurs-de-fotografia-matematica-FotoMath/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Albert-Charles-Bernis-guanya-la-5a-edicio-del-concurs-de-fotografia-matematica-FotoMath/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Una-alumna-de-lEPS-participa-al-Grad-Cohort-Workshop-GCW-de-Barcelona/
http://www.grauinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Un-alumne-del-Master-en-Enginyeria-Informatica-desenvolupa-una-app-per-ajudar-a-la-presa-de-decisions-arbitrals/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Un-alumne-del-Master-en-Enginyeria-Informatica-desenvolupa-una-app-per-ajudar-a-la-presa-de-decisions-arbitrals/
http://www.greia.udl.cat/projects/BIOKm0.html


 

L'EPS present a l'homenatge a Miquel Aixalà, 

primer degà del CETILL-Enginyers Lleida 
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Tècnics Industrials de 

L l e i d a ,  ( C E T I L L -

Enginyers Lleida) que 

va morir fa gairebé un 

any i que va estar al 

 L’EPS va assistir a l’ho-

menatge d’Enginyers 

Lleida a Miquel Aixalà, 

primer degà del 

Col·legi d'Enginyers 

capdavant del col·legi 

durant setze anys. [+ IN-

FO] 

L'EPS signa un conveni de col·laboració amb 

Enginyers BCN en el marc del Campus Igualada 

ENGINYERS BCN que ja 

mantenia des de fa 

t e m p s  u n a 

col·laboració estreta 

amb l’escola: és va 

signar un conveni de 

col·laboració que, en-

tre altres coses esta-

L'EPS manté estrets vin-

cles de col·laboració 

amb els diversos 

col·legis professionals 

de les comarques de 

ponent i, com no po-

dia ser d'altra manera, 

també ho farà amb 

bleix el lliurament d’un 

obsequi i un any de 

col·legiació gratuïta 

per a l'alumne de les 

titulacions d'industrials 

del campus Igualada 

amb al millor expedient 

acadèmic. [+ INFO] 

Programa d'Operacions en Entorns de 

Producció al nou Campus Igualada 

tiu, en aquesta ocasió 

enfocat als Sistemes 

d'Operacions en en-

torns de Producció, és 

a dir, per optimitzar els 

processos productius 

de les empreses. 

Aquest  P rograma  

compta amb la partici-

Des de la Unió Empre-

sarial Anoia es progra-

men un seguit d'acci-

ons per aconseguir 

millores per les empre-

ses i treballadors de la 

Comarca, en aquest 

sentit ha impulsat un 

nou programa forma-

pació de 20 alumnes, és 

la primera formació que 

la Unió Empresarial de 

l'Anoia porta a terme 

conjuntament amb la 

Universitat de Lleida, i té 

el suport de l'Ajuntament 

d'Igualada i el Campus 

Universitari. [+ INFO] 

L'EPS convidada al Programa Soroll Lleida, de 

SER Radio 

(Interacció persona-

ordinador i Integració 

de Dades) van ser els 

convidats al programa 

Soroll Lleida de la ca-

dena SER Radio Lleida, 

presentat i dirigit per la 

periodista Maricel 

Gabriel Pérez, sotsdi-

rector d'Estudiantat, 

Promoció i Qualitat de 

l'Escola Politècnica i 

Rosa M. Gil, professora 

de l'Escola i membre 

del grup de recer-

ca de la UdL GRIHO 

Benabarré per parlar 

de tecnologia i voca-

cions tecnològiques[+ 

INFO] 

http://www.cetill.cat/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.cetill.cat/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-present-a-lhomenatge-a-Miquel-Aixala-primer-dega-del-CETILL-Enginyers-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-present-a-lhomenatge-a-Miquel-Aixala-primer-dega-del-CETILL-Enginyers-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-signa-un-conveni-de-collaboracio-amb-Enginyers-BCN-en-el-marc-del-Campus-Igualada-UdL/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/La-Unio-Empresarial-de-lAnoia-i-la-UdL-impulsen-el-Programa-dOperacions-en-Entorns-de-Produccio-al-nou-Campus-Igualada-UdL/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_lleida_sorolllleida_20181004_133000_140000/
http://griho.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-convidada-al-Programa-Soroll-Lleida-de-SER-Radio/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-convidada-al-Programa-Soroll-Lleida-de-SER-Radio/


 

Accions de Mobilitat a l’EPS 
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alumnes de Lleida de 

la universitat alemanya 

de Hoschshule Esslinge, 

i una xerrada conjunta 

amb l’ORI per als alum-

Aquest mes d’octubre  

l’EPS ha endegat di-

verses accions refe-

rents a la mobilitat: 

una xerrada per als 

nes del campus Iguala-

da. 

Els alumnes del MEINF participen en el workshop: 

bussines idea presentation 

idea presentation. Ca-

da estudiant del màs-

ter en enginyeria infor-

màtica va dur a terme 

una presentació de 

cinc minuts d'una idea 

Els alumnes del Màster 

en Enginyeria Informàti-

ca de l'Escola Politècni-

ca Superior de la UdL 

han rea l i t zat  e l 

workshop: bussines 

de negoci davant uns 

hipotètics Bussines an-

gels amb 100.000€ per 

invertir. [+ INFO] 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 L’EPS manté unes bones dades de matriculació aquest curs 2018-19 

 L’EPS activa una nova web dedicada a la FIRST LEGO League Lleida 

 TV3 dedica un reportatge als equips de la WRO Lleida, classificats per la Final 

internacional a Tailàndia 

 L'AQU: Informe laboral dels graduats i graduades. L'EPS assoleix un índex global 

d'ocupabilitat del 97,2% 

 Ofertes laborals EPS / Octubre 

 Talent Street: “En busca del talento femenino” 

 

Alumnes del GATE visiten la Planta de 

Prefabricats Pujol 

J. Ramon Castro i Pep 

Gasia, van visitar la 

planta de producció 

de Prefabricats Pujol-

Mollerussa on van ser 

rebuts pel Sr. Toni Sar-

El passat 17 d'octubre 

els alumnes de Materi-

als II de Grau en Arqui-

tectura Tècnica i Edifi-

cació, assignatura im-

partida pels professors 

radell i el Sr. Miquel Pu-

jol, Enginyers de Ca-

mins, Canals i Ports, re-

presentants de Prefa-

bricats Pujol. [+ INFO] 

El CE i IAESTE realitzen xerrades informatives 

dels serveis de repre-

sentació dels estudi-

ants de l'EPS més im-

portants i significatius: 

S’han realitzat, tant a 

Lleida com a Igualada 

xerrades informatives i 

de presentació de dos 

El Consell de l'Estudian-

tat i el IAESTE LC Lleida 

[+ INFO]  [+ INFO] 

http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Els-alumnes-del-Master-en-Enginyeria-Informatica-participen-en-el-workshop-bussines-idea-presentation/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-mostra-unes-bones-dades-generals-de-matriculacio-en-els-seus-estudis-de-grau/
http://www.firstlegoleague.udl.cat/ca/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/TV3-dedica-un-reportatge-als-dos-participants-de-la-WRO-Lleida-classificats-per-la-Final-Internacional/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LAQU-Informe-laboral-dels-graduats-i-graduades.-LEPS-assoleix-un-index-global-docupabilitat-del-972/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Ofertes-laborals-per-a-estudiants-i-titulats-de-lEPS--Octubre-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Talent-Street-En-busca-del-talento-femenino-STEM/
https://www.prefabricatspujol.com/ca/tag/mollerussa/
https://www.prefabricatspujol.com/ca/tag/mollerussa/
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-del-Grau-en-Arquitectura-Tecnica-i-Edificacio-visiten-la-planta-de-produccio-de-Prefabricats-Pujol/
http://www.eps.udl.cat/ca/lescola/consell-de-lestudiantat/
http://www.eps.udl.cat/ca/lescola/consell-de-lestudiantat/
http://www.iaeste.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Xerrada-informativa-del-Consell-dEstudiantat-i-de-IAESTE-LC-Lleida-als-alumnes-de-lEPS-del-Campus-dIgualada/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Aula-plena-de-gom-a-gom-en-la-reunio-informativa-de-IAESTE-LC-Lleida-a-lEPS/
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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 NOVEMBRE ... 

3 NOVEMBRE  Google Devfest Lleida 

16 NOVEMBRE  Jornada “Per què no puc fer-ho?” 

17 i 18 NOVEMBRE  HackEPS 2018 

22, 23 i 24 NOVEMBRE  World Wide EPS Meeting. 3a edició de l trobada internacional d’universitats 

26 NOVEMBRE  Acte de lliurament del Premi Alumni UdL “Alfons de Borja” a Núria Carretero  

16 NOVEMBRE  Jornada “Per què no puc fer-ho?” 

29 DE NOVEMBRE  Inici del Barcelona Games World 2018  

FINS AL 9 DE NOVEMBRE ... Inscripcions obertes al Global Management Challenge 

FINS AL 15 DE NOVEMBRE ... Inscripcions obertes als Premis DonaTIC 2018  

DURANT TOT EL MES DE NOVEMBRE ... "Code-in", concurs de programari lliure per a estudiants 

preuniversitaris 

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 

mailto:info@eps.udl.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-collabora-amb-el-Google-Devfest-Lleida-2018-High-School-Developers-Parade/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Inscripcions-obertes-a-la-Jornada-Per-que-no-puc-fer-ho-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/La-inscripcio-a-la-HackEPS-2018-es-tanca-amb-120-participants/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/World-Wide-EPS-Meeting.-3a-edicio-de-la-trobada-internacional-duniversitats/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lantiga-alumna-de-lEPS-Nuria-Carretero-guardonada-amb-el-Premi-Alfons-de-Borja-que-entrega-Alumni-UdL/
http://www.barcelonagamesworld.com/?utm_source=paidsearch&utm_medium=search&utm_campaign=captacionvisitante&utm_content=games_general_es&gclid=EAIaIQobChMI65jxxdT23QIVxbztCh0xJgecEAAYASAAEgKB6fD_BwE
http://www.gmcspain.com/media/ResumenGMC2018.pdf
http://tertuliadigital.com/12x12/premi-dona-tic/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Google-selecciona-el-Liquid-Galaxy-Lab-del-Parc-Cientific-per-al-seu-programa-Code-in-00001/
mailto:campusigualada@campusigualada.cat

