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AL DESEMBRE ...

INFORMACIÓ COVID-19

Docència virtual a l'EPS
El dilluns 23 de novembre va començar la primera fase del Pla d’obertura progressiva
d’activitats en Catalunya. Dintre d’aquest Pla està contemplat que la docència
universitària es mantingui en format on-line. Per tant, a partir del proper 1 de
desembre, l’activitat docent es mantindrà sense canvis respecte a la docència actual.

Inici de la celebració del 30è aniversari de l’Escola 
Politècnica Superior [1991-2021]

Gabriel Pérez, guardonat amb la menció 
d'excel·lència a l'activitat docent de la UdL

Lliurament de la distinció Docent EPS “Joan 
Gimbert” del curs 2018-19
El professor del Grau en Enginyeria Mecànica, Francisco 
Javier Bradineras ha estat el docent guardonat

Luisa F. Cabeza, professora de l'EPS, entre els 
investigadors més influents del món

Premis Extraordinaris de Doctorat per a en Víctor Mateu
(àmbit Informàtica i matemàtica) i Julià Coma (àmbit 
enginyeria industrial)

La UdL concedeix els Premis extraordinaris de graus i 
màsters corresponents al curs 2018-19

Llorenç Bover Pol guardonat amb el premi Consell 
Social UdL 2020

Joel Nadal i Joan Tarragona guanyen el segon premi del 
Concurs Idea-UdL-ODS 

Els professors de l'EPS Gabriel Pérez i Julià Coma, a 
l'Agenda de la Construcció Sostenible

L'EPS organitza la 4a edició de la World Wide EPS 
Meeting en format virtual
Van participar al WWEPS Meeting 14 universitats

Seminari TIDIC. Human-Artificial Intelligence Interaction
3.0 a càrrec de Sergio Sayago

Alumnes del GATE visiten les obres de rehabilitació de la 
Seu Vella de Lleida

Ponència de l'artista i investigadora, Maria Castellanos: 
"Hibridaciones entre cyborgs y wearables como 
paradigma de la amplificación sensorial humana"

Ponència: “El proceso del diseño web”
a càrrec de Cristina Menduiña, Enginyera informática i antiga
alumna de l'EPS

Ponència del Màster en Enginyeria Industrial: Criteris 
tecno-econòmics de selecció de bombes per fluids
a càrrec del professor Manuel A. Soler Manuel - Grup de Tecnologia 
de l'Aigua de l'ESEIAAT la UPC

Cedric Ortiz guanya el Premi Enginyers 2020, coorganitzat 
pel COEIC i l'EPS 
Desideri Regany i Santiago Maestro aconsegueixen dos accèssits

La HackEPS 2020 bat rècord de projectes presentats
Els 130 participants inscrits van presentar un total de 27 projectes 
als reptes proposats per les 5 empreses participants

Nit Europea de la Recerca a Lleida en format virtual

Xerrada Mobilitat Internacional UdL . Presentació de les 
Beques Balsells

Xerrades GATE: 
• Presentació BIMserver.center i introducció a CYPE Architecture
• Introducció a CYPETHERM HE Plus

L'Agència Internacional de l'Energia planteja un escenari on 
les renovables seran la primera font global d'energia 
elèctrica el 2025

TAMBÉ US POT INTERESSAR ...

L'enginyeria informàtica i l'enginyeria industrial, entre els 
estudis amb més sortides professionals
Segons dades del portal noticiasTrabajo.es

L'enginyeria, l'àmbit de la UdL millor valorat al rànquing 
THE by subject 2021 
La UdL ocuparia la sisena posició de l'Estat espanyol i la cinquena a 
Catalunya

Vine a recollir la teva mascareta #EPS30anys!

1 DES: Lectura Tesi Doctoral | Francisco Javier Ruiz Cabañas

10 DES: Ponència: “El paper de l’energia eòlica a la transició energètica: 
al món, a la Unió Europea, a l’Estat espanyol i a Catalunya”

16 DES: Seminari TIDIC. Com s'organitzen les operacions en una empresa TIC?
Albert Ginestà, Director d’operacions a MPM Software
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