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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.

Escola Pía
(Igualada)

INS La Mitjana
(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.

Els alumnes de l'EPS del Campus d'Igualada presenten els 
seus projectes integrats

L’EPS oferirà el nou Grau en Disseny Digital i Tecnologies 
Creatives  el curs 2019-20

El nou grau ha rebut l'aprovació  per part de la Generalitat de Catalunya

DESTACAT

L'EPS signa cinc noves dobles titulacions internacionals 
amb la universitat brasilera de Facens

Es podran cursar a partir del curs 2019-20

ACCIÓ acredita el centre A3 Leather Innovation Center
de la UdL amb el segell TECNIO

Mercat de Tecnologia de l'EPS per potenciar les vocacions 
tecnològiques
Hi van participar 1702 alumnes de 25 centres educatius

L’EPS present al Dia de la Ciència al Carrer

Èxit de participació al EPS-IT Speed Dating 2019
10 empreses i més de 40 estudiants han participat d'aquesta nova 
activitat de l'EPS

L'EPS viu el seu tradicional sopar d'antics alumnes, PDI i PAS 
amb rècord de participants

3a edició de la Jornada BIM-EPS
Jornada realitzada en el marc del Postgrau BIM-UdL en disseny i gestió 
d'entorns BIM en edificació i instal·lacions

Eurotherm Seminar: Advances in thermal energy storage

2a sessió de la JCO per a Famílies a l'EPS (Lleida i Igualada)

Els alumnes del Màster en Enginyeria Industrial assisteixen a 
una Jornada sobre la Indústria 4.0 a Lleida

Fira Treball UdL
La Fira dobla les ofertes laborals respecte al 2018

Un projecte del professor de l'EPS Jérôme Barrau obté un 
ajut del programa Indústria del Coneixement

Subcoele SL
GEEIA

Amazon
GEOIL

EDAR  Vilanova del Camí
GEQ

Draxton i SEAT
MEIND

Elevator Pitch dels alumnes del Màster en Enginyeria 
Informàtica de l'EPS

El GATE de l'EPS, ben posicionat en l'Observatori de la 
Producció Científica de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya 2018

Vora 50 persones es reuneixen a l'EPS per veure en directe 
el Google I/O Extended

L'equip VERC's, guanyador de la FLL Igualada, participa a la 
competició internacional FLL de Izmir (Turquia)

LleidaHack i l'EPS ofereixen una xerrada d'orientació als 
estudis de la branca informàtica
La xerrada es dirigia a alumnes de 4t d'ESO i Batxillerat

Conferència Eduard Martín, degà del COEINF: "La societat 
digital et necessita"

Ponència: "No Research, No Party. La IPO en el dia a dia 
d'Interactius, una agència d'UX" a càrrec de Tomàs Madroño, 
UX Designer

Cursos de la Universitat d'Estiu de la UdL
Matrícula oberta

Vols aprofitar l'estiu? L'EPS ofereix 7 cursos en el marc del 
Campus Jove Itinera de la UdL
Cursos d'estiu adreçats a alumnes d'ESO i Batxillerat

Rànquing CYD. Les branques STEM, pròpies de l'EPS, les més 
prometedores per al futur laboral

Ofertes laborals per a estudiants i titulats de l'EPS/ Maig 2019
Borsa de Treball de la UdL

Programa "No pot ser" de TV3: El binomi tecnologia/enginyeria 
i medicina promet més avanços en els pròxims 10 anys que en 
tot el segle XX

15 JUNY – 5ª Edició de la World Robot Olympiad

I AL JUNY A L’EPS …

JUNY – Inscripció Campus STEAM Estiu d’Engijoc

JUNY – Campus Jove Itinera UdL. Inscripció fins al 7 de juny

Lliurament del Premi Pere Carles al millor treball de fi de 
grau del Campus Universitari Igualada-UdL

Dos alumnes del GATE entre els quatre finalistes als Premis 
Catalunya Construcció 2019
En la categoria de Millor Treball Final de Grau
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