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L'equip del Club Learnick de Badalona guanya la FIRST 
LEGO league d'Igualada

Albert Barqué-Duran, artista i professor de l'EPS, 
participa a l'AI Artathon de Riyadh (Aràbia Saudí)

L'EPS acull la reunió de treball del Minor Internacional 
Global Acting in ICT

Reunió informativa de les Pràctiques Tutelades en 
Empresa (PTE) al Campus Igualada

Lluís Mas, alumne del Grau en Enginyeria Informàtica, 
campió universitari de Catalunya de Taekwondo

Rosa Gil, va presentar el Grau en Disseny Digital i 
Tecnologies Creatives a l'Ilerdam Videas

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 Puig-reig
(Puig-reig)

INS Pere Vives 
(Igualada)

INS Pere Vives 
(Igualada)

INS Ronda
(Lleida)

INS Joan Solà
(Torrefarrera)

EPS Company Corner
EPS Company Corner és un espai, físic i temporal, per tal que les empreses i els estudiants es trobin i
es coneguin i comparteixin informació respecte a oportunitats laborals, possibilitats de fer el TFG,
TFM o Pràctiques a l'empresa, de cursar Formació Dual, si s'escau. etc

RIGUAL GFT VALL 
COMPANYS

IFR

LleidaHack. TeechMeeting de confinament per 
streaming

LleidaHack obre un canal a YouTube per publicar-hi 
tutorials didàctics

L’EPS present a la Fira virtual sobre els graus
universitaris a Catalunya. 
La Fira és va realitzar del 19 al 21 de març

L’EPS present a la Fira virtual sobre els màsters
universitaris a Espanya. 
La Fira és va realitzar del 23 al 27 de març

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

INFORMACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA

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?

INSPIRING THE FUTURE

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

+34 638 086 190

Igualada 
Av. Pla de la Massa,8
08700 Igualada (Barcelona) 
Telèfon: +34 (00) 93 803 53 00 
Fax: +34 (00) 93 803 15 89 
E-mail: igualada.info@udl.cat

+34 638 086 190

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida Per a qualsevol comentari o 

suggeriment, enviï'ns un e-mail a: info@eps.udl.cat 

DESTACAT

Suspensió de l'activitat acadèmica presencial per 
contenir l'expansió del coronavirus
La Universitat de Lleida va suspendre l'activitat acadèmica 
presencial des del 13 de març

L’EPS i l’ETSEA fabriquen material sanitari per ajudar al 
sistema sanitari
Crida per utilitzar les impressores 3Ddisponibles

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

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

El GREia de la UdL participa en el disseny d'un prototip 
de respirador
El grup de recerca d'Energia i Intel·ligència Artificial col·labora en 
un encàrrec per la COVID-19

SIG de Sergi Sayago (GRIHO) per a l'ACM CHI, una de les 
conferències amb més prestigi a nivell internacional en 
l’àrea de la Interacció Persona Ordenador

Creixement a Catalunya del sector de les TIC, segons un 
estudi d'ACCIÓ
A Catalunya hi ha 16.339 empreses que generen més de 114.000 
llocs de treball
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