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DESTACAT

El curs on-line solidari sobre "Eines d’innovació“ organitzat 
per l’EPS (GEOIL-Campus Igualada) aconsegueix recaptar 
1.800€ per al CSS Igualada

Preinscripció oberta als Màsters de l'EPS 
El termini de preinscripció als màsters finalitza el 10 de setembre

Ajuts per a la promoció de l'Excel·lència als 
Màsters de l'EPS 

INICI CURS 2020-21

Cursos Zero 

L’objectiu principal dels cursos Zero és el de revisar i refrescar 
conceptes de matemàtiques, física, química i Disseny Digital ja 
presentats en el Batxillerat. 

S’ofereixen a Lleida i a Igualada Matrícula: del 7 al 14 de setembre de 
2020 Dates del curs: del 15 al 23 de setembre de 2020

Dades en la primera assignació de places a les titulacions 
de l’EPS per al curs 2020-21

Com s'ha planificat el nou curs a l'EPS?
Principals mesures d'adaptació de la docència arrel de la COVID-19

Josep M. Ganyet, creador del 'Keep calm and speak
Catalan', nou professor de l'EPS
És una de les quatre noves incorporacions al grau en Disseny Digital i 
Tecnologies Creatives

L'EPS lidera tres dels sis projectes de la UdL que han 
rebut ajuts del Programa Indústria del Coneixement

Lectura Tesi Doctoral
Alexandre Moreno Bellostes

L'equip ADS 1r 2a, provinent de la fase local FLL de Lleida, 
aconsegueix el 2n premi a la Investigació en la final 
nacional de la FLL

Matrícula oberta al Màster BIM de la UdL

Beques de col·laboració a estudiants per a fer tasques de 
recerca en departaments universitaris

Matrícula oberta:

• Curs de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals
• Curs d'especialització Coordinador/a  de seguretat i salut

Jornada d’Acollida al nou estudiantat
24 de setembre – Format presencial

25 de setembre – Fotmat virtual 
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