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Jornades d’Orientació Universitària
L’EPS ofereix sessions informatives sobre els seus estudis de grau i màster amb l’objectiu de donar a conèixer tota la
oferta formativa de la branca informàtica, industrial, d’arquitectura tècnica i disseny digital que es pot estudiar a
Lleida i a Igualada.

INS Pere Vicens Vich (Igualada)
Visita alumnes intercanvi

INS S. Gili i Gaya (Lleida)
Taller Programació Scraht

INS S. Gili i Gaya (Lleida)
Taller Escàner 3D

INS Torre Vicens (Lleida)
JOU

Visites Tècniques
L’EPS organitza per al seu estudiantat una sèrie de visites tècniques a industries,
empreses, obres, etcètera. Permeten apropar als alumnes al món de la professió en la
que desitgen iniciar-se i els serveix per experimentar i conèixer les dinàmiques de les
organitzacions, els estils de direcció i, en definitiva, la cultura empresarial.

Stahl - Pielcolor
MEC

IAESTE Lleida va organitzar la subhasta nacional anual de 
pràctiques de IAESTE Espanya
En la trobada, hi  van assistir 136 persones, vingudes d'arreu d'Espanya, 
de més de 30 delegacions i 6 comunitats autònomes 

L'EPS present a la Fira Première Vision de París
El primer saló mundial de teixits per al vestir

332 estudiants de batxillerat i CF a la Jornada de Campus 
Oberts de l'EPS
Un total de 1.867 alumnes han participat en la jornada de campus oberts 
de la Universitat de Lleida (UdL)

L'EPS i INCIBE organitzen sessions sobre ciberseguretat
adreçades als alumnes d'instituts de Lleida
Juan Delfín Peláez va oferir als alumnes de l'Ins. Samuel Gili i Gaya, l'Ins. Torre 
Vicens i l'Ins. La Mitjana de Lleida, així com a l'IES Canigó d'Almacelles.

L’EPS present en diverses activitats en el Dia 
Internacional de la Dona
Alumnes de doctorat i titulades per l’EPS van participar en taules rodones
a l’Institut Torre Vicens i a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Xerrada Starloop Studios a l’EPS: Present i futur dels 
videojocs a Lleida
Amb l'objectiu de donar a conèixer de primera mà el sector dels videojocs,
el seu present i futur, i les carreres professionals amb més demanda

Presentació a l’EPS dels laboratoris TIC del Parc Científic
de Lleida 
Andreu Ibáñez, cap dels laboratoris va visitar l’EPS per explicar, de primera 
mà, tota l'oferta disponible als laboratoris TIC del PCiTAL

Magda Valls, directora de l'EPS, participa al Mobile Week
Igualada
Va participar en la Taula rodona Les TIC en clau de gènere: Despertem les 
vocacions femenines! En el marc del Mobile Week Igualada

L'institut d'Artesa de Segre i La Salle Mollerussa guanyen
la vuitena edició de la FLL Lleida

El passat 16 de febrer es va celebrar la vuitena edició d’aquesta
competició internacional de robòtica a Lleida de la mà de l’EPS

DESTACAT

L'equip de Vedruna El Carme de Sant Sadurní d'Anoia
guanya la segona edició de la FLL Igualada

El passat 23 de febrer es va celebrar la segona edició d’aquesta 
competició internacional de robòtica a Igualada de la mà de l’EPS

L'eina virtual per a l'anàlisi cinemàtica de mecanismes, 
publicada al portal de bones pràctiques de l'ACUP
L'eina, creada per professorat de l’EPS es va presentar al Congrés CIDUI-
2018 per part de professorat de l'EPS

Magda Valls al programa Diari de Nit de Lleida TV
Va visitar el programa Diari de Nit de Lleida TV on va ser entrevistada per 
la periodista Mariví Chacón  [Entrevista del 36'36" al 49'26"]

4 MARÇ - Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: De l'aula a l'aula, via EEUU a càrrec de 

Tomàs Pallejà

I AL MARÇ A L’EPS …

6 MARÇ - Lectura Treball Final de Màster | Pau Balaguer Llaquet

11 MARÇ - Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: L’enginyer a l’automoció ’Enginyers 

sobre rodes” a càrrec de Roger Quesada

18 MARÇ - Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: Emprenedors de base tecnològica, 

Kreum a càrrec de Jordi Calvís

21 MARÇ - Festa Intercampus 2019

21 MARÇ - XXIV Prova Cangur de Matemàtiques

25 MARÇ - Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: El sincrotó Alba a càrrec de Sergi 

Blanch

6 MARÇ – L’artista visual Daniel G. Andújar visita l’EPS

Alumnes de l’EPS guardonats als campionats de 
Catalunya Universitaris
Lluís Mas, campió en combat (Taekwondo) en la categoria de menys de 80 
quilos i Roger Miret campió en els 50 metres esquena masculins 
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L'EPS al monogràfic espacial TIC Innova de La Vanguardia

Amb motiu de la celebració del Mobile Wolrd Capital, el diari La 
Vanguardia va publicar el monogràfic especial TIC INNOVA.

L’EPS va acollir el 1r Dissabte de les Matemàtiques a 
Lleida
L’EPS va acollir el DiMatLleida-2019 organitzat per la Fundació Ferran 
Sunyer i Balaguer juntament amb el Dept. de Matemàtica de la UdL 

Seminari INSPIRES amb Antonio Gagliano: Research about 
buildings and environment at the University of Catania
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