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Membres del SEMB de l'EPS participen en un projecte
sobre construcció sostenible als Campaments de
Refugiats Saharauis de Tindouf

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 Montbui
(S. Margarida de Montbui)

Escola Pia
(Igualada)

INS Badia i Margarit
(Igualada)

Col·legi Episcopal
(Lleida)

INS Pla de les Moreres
(Vilanova del Camí)

Escola Frederic Godàs
(Lleida)

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.

Leather Cluster Barcelona
MEC

Igualadina de Depuració
i Recuperació

MEC

Cromogenia Units
MEC

Leather Química
MEC

Curtidos Badia
MEC

Alumnes del centre CIATEC (León- Mèxic) realitzen una
estada d'estudis al Campus d'Igualada
En el marc de la doble titulació de Màster en Enginyeria del Cuir amb
aquesta institució mexicana

L'EPS col·labora en el 2n Concurs d'Idees en Estalvi i
Eficiència Energètica de Lleida
El concurs està coorganitzat per l'Ajuntament de Lleida i el Col·legi Oficial
d'Enginyers Industrials de Lleida

Magda Valls, escollida nova directora de l'EPS

El passat 31 de gener ha estat escollida per 53 vots a favor i 1 en blanc
com a nova directora de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Lleida en substitució de Francesc Giné, director del centre des de 2011.

DESTACAT

Isaac Garcia i Concepció Roig, són els nous directors del
departament de Matemàtica i el departament
d’Informàtica i Enginyeria Industrial, respectivament

Informe Adecco Los +buscados: TELCO, IT, Enginyeria i
Logística entre els perfils més buscats per les empreses al
2019

7 FEB - Reunió informativa per als voluntaris de la FLL Lleida

I AL FEBRER A L’EPS …

8 FEB - Jornada de Campus Oberts a l'EPS (Lleida i Igualada)

11 FEB - Inici del nou període de matrícula a la Matèria Transversal EPS "Els enginyers

i el seu entorn socioprofessional"

13 FEB - Coneix els laboratoris TIC del Parc Científic i tot el que et poden oferir

16 FEB - Lleida viurà la 8a edició de la FIRST LEGO League!

22 FEB - IAESTE Lleida organitza la subhasta esttal de pràctiques de IAESTE

23 FEB - Igualada viurà la 2a edició de la FIRST LEGO League!

25 FEB - Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: Emprenedors de base

tecnològica Blackpier a càrrec de Damià Castells
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Lleida
C. Jaume II, 69 i C. Pere Cabrera s/n
Campus de Cappont
25001 Lleida
Telèfon: +34 (00) 973 702 700
Fax: +34 (00) 973 702 702
E-mail: info@eps.udl.cat
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L'EPS acull els membres del projecte europeu "Towards
Excellence in Engineering Curricula for Dual Education“
Com a centre pioner a l'Estat Espanyol en la implantació de la Formació
Dual
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