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AL NOVEMBRE

El projecte ALMIA, del GREia, rep la distinció 
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària, com a premi col·lectiu

Distingit un projecte d'innovació educativa liderat 
pel professor de l'EPS, Albert Saiz

INFORMACIÓ COVID-19

Transició a la docència virtual a l'EPS
Des del dimarts 27 d’octubre, la docència passa a ser en format 
virtual i, extremant les mesures de protecció, només es 
mantindrien com a presencials les pràctiques i les avaluacions

Toni Granollers, nou vicerector 
d'Internacionalització de la UdL
D'altra banda, Francesc Giné s'encarregarà del vicerectorat de 
Professorat en substitució de Josep M. Miret

Lliurament dels premis AETI al millor Projecte 
Informàtic de Treball Final de Grau (TFG) i Treball Final de 
Màster (TFM)

Lliurament dels Ajuts per la Promoció de l'Excel·lència als 
Màsters de l'EPS
Joan Pau Castells i Angel Casasnovas, han estat els alumnes guardonats

Alumnes del Grau en Enginyeria Química de l'EPS
finalitzen el Projecte Moritz University

Lliurament del Premi TICAnoia al millor projecte 
integrador en el marc del primer Seminari TIDIC

Els primers estudiants del Grau TIDIC de l'EPS s’incorporen 
a les empreses TIC de l'Anoia per realitzar 
la Formació Dual

Oberta la convocatòria al Premi Enginyers al Millor TFM 
d'àmbit industrial

Presentades les conclusions de l'estudi sobre gent gran i 
TIC en la situació de confinament derivada de la COVID-19
Estudi en col·laboració amb el Campus Universitari Igualada–UdL i 
pivotat pel professor de l'EPS, Sergio Sayago.

Alumnes del GRAU DE Disseny Digital i Tecnologies 
Creatives visiten l'exposició "Mat Collishaw. End of 
Innocence" a la Fundació Sorigué

L’EPS present a la Taula de la Innovació d’Igualada

28 i 29 de novembre. 4a edició de la hackathon de l'EPS: 
HackEPS 2020. Inscripcions obertes! 

2 - Novembre/ Lliurament de la Distinció Docent EPS 
"Joan Gimbert"

3 - Novembre/ Roberto García, ponent al Campus 
Gutenberg-CosmoCaixa de la comunicació i la cultura 
científiques

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

Premi Maria Lois López al millor TFM de la UdL amb 
perspectiva de gènere
Termini presentació sol·licituds: 15 de novembre

El Baròmetre CTecno 2020 mostra un creixement 
continuat i sostingut del sector TIC català
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