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DESTACAT

Quatre professors de l'EPS 
entre els investigadors més 
citats del món: Luisa F. Cabeza, 
Daniel Chemisana, Jaume Giné 
i Alvaro de Gracia

L’EPS disposa d'un nou canal 
de comunicació a Telegram 
que s'afegeix a la resta de 
canals del centre: news_eps

AL MARÇ

L’EPS celebra el Dia Internacional de les Dones i les 
Nenes a la Ciència a les xarxes

L’EPS present a UNIferia Grados, la fira virtual 
d'universitats espanyoles

Docència híbrida prevista a partir del 15 de febrer per 
als estudiants de 1r curs de grau

Nou TechMeeting de Lleidahack en el marc del Dia
Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència

Seminari TIDIC: “Blockchain tecnologia del present i del 
futur. Introducció a les tecnologies Blockchain i Bitcoin”
Marc Romero, consultor de ChainLink

23 DE MARÇ 

Women Techmaker Lleida: Coratge per Crear. Dia 
Internacional de la Dona 2021
promoure les vocacions de les dones al món tecnològic i científic

A conseqüència de la situació sanitària derivada per la COVID-19, la realització 
i disponibilitat dels nostres tallers i activitats de transferència Secundària-
Universitat dirigits als alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius s'ha 
adaptat a aquesta nova realitat. 
Consulteu el CATÀLEG
Contacte: Sausana Maza, sotdirectora de promoció, qualitat i estudiantat EPS: 
smaza@matematica@udl.cat

Promoció EPS

INSPIRING THE FUTURE

Lleida
C. Jaume II, 69
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
Campus Igualada-UdL
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 

El grup de recerca en Criptografia i Grafs desenvolupa un 
nou sistema de pagament de zones regulades

9 i 10 DE MARÇ 

Fira UdL Treball 2021 en format virtual
Estan previstes xerrades, webinars, la participació de prop d'un centenar 
d’empreses i entitats i es tindran accés a més d’un centenar d’ofertes laborals
i de pràctiques.

4 DE MARÇ 

Ponència: Operativa i futur de la Planta Termosolar 
Borges SL
a càrrec del Sr. Santiago Martínez Ceballos, gerent de la Planta Termosolar 
híbrida Borges SL

OFERTA MATÈRIA TRANSVERSAL EPS

Matrícula oferta fins
al 5 de març

Matrícula oferta fins
al 5 de març

Matrícula oferta fins
al 20 d’abril

8 DE MARÇ 

Ponència COEIC:  la dona en el Motorsport

MARÇ 

Primer termini de preinscripció als Màsters EPS
Preinscripció: se l’1 de març al 9 de juliol
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