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Oberta convocatòria als Ajuts al Pràcticum Odisseu
Ofertes de pràctiques remunerades en empreses localitzades en 
municipis rurals
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DESTACAT

Oberta la preinscripció i matrícula als màsters 
universitaris EPS-UdL per al curs 2020-21

El Màster BIM en modelatge, disseny i gestió BIM 
reprendrà al maig les sessions de manera virtual

Des de l'EPS, a Lleida i al Campus 
Igualada, es continua treballant en la 
fabricació de material per al sector 

sanitari 

Vols col·laborar?

L'EPS ha coordinat la fabricació i lliurament, fins ara, de 
4817 viseres de protecció facial i altre material de 
protecció

Ramiro Moreno, "in memoriam“
Malauradament aquest mes ha traspassat el nostre company i 
amic Ramiro Moreno Chiral, professor de l’Escola Politècnica 
Superior des dels seus inicis, i fins a la seva jubilació.

Docència i avaluació virtuals fins que acabi el curs
La Universitat de Lleida va suspendre l'activitat acadèmica 
presencial des del 13 de març

Informació per a les empreses en relació a les 
Pràctiques dels estudiants arran de l’alerta sanitària 
del COVID-19

L'EPS va concentrar gairebé la meitat de les ofertes 
laborals que va rebre la UdL l’any 2019

Magda Valls, directora de l'EPS, entrevistada a la 
revista "Vint-i-dos" del diari Segre

Dia Internacional de les Nenes a les TIC

Sergio Sayago, professor de l'EPS, participa en un 
estudi sobre gent gran i noves tecnologies en la situació
de confinament derivada de la COVID-19

Idees de negoci basades en aplicacions per a dispositius
mòbils desenvolupades pels estudiants del Grau en 
Tècniques d'Interacció i Computació de l'EPS al Campus 
Igualada

Us agrada l'àmbit de les renovables? Us presentem una 
línia de recerca del SEMB sobre producció combinada 
de calor i fred de forma renovable

Les titulacions de l'EPS, entre els sectors laborals que 
s'estima tinguin una recuperació més àgil arran de la 
crisi provocada pel COVID-19 segons un estudi de 
Randstad

Lectura Tesi Doctoral | Jordi Gené Mola

Premi Rural apps
Promoure la innovació tecnològica i conèixer les noves aplicacions 
mòbils orientades, o que aportin solucions tecnològiques, als 
ciutadans o als professionals del sector agrari, alimentari i rural

Ajuts UdL a l'estudi per a situacions socioeconòmiques 
greus

Becas Santander Progreso
Suport econòmic als estudiants universitaris amb millor expedient 
acadèmic

Premio Everis España 2020
Premis a la emprenedoria, a la innovació i al talent

La UdL organitza el 23 de maig una Jornada de Campus 
Oberts Virtual
T’informarem pròximament en els canals de comunicació habituals!
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