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Segons la classificació Highly Cited Researchers
2021, Luisa F. Cabeza, està reconeguda entre els
169 d'Enginyeria, on només hi ha 3 estatals. El
llistat inclou 6.602 persones de més de 70 països

que treballen en 21 àrees de coneixement.

Luisa F. Cabeza Fabra
repeteix enguany al 
llistat dels
investigadors més
citats del món

Aquesta nova ‘Associació TECNIO’ està formada 
pels 59 grups de recerca que compten actualment 
amb l’acreditació TECNIO atorgada per ACCIÓ, un 
segell que identifica els desenvolupadors de 
tecnologia a Catalunya per facilitar-ne la connexió 
amb les empreses

Els grups de recerca 
vinculats a l'EPS, GREia i 
A3 Leather Innovation
Center, a TECNIO

La HackEPS 2021 aplega un centenar d'estudiants en el retorn a la 
presencialitat

Toni Granollers, guardonat amb una de les mencions d'excel·lència 
a l'activitat docent de la UdL

Rita Puig i Rosa Cantero, professores del grau en Enginyeria 
Química, participen en un projecte sobre sostenibilitat del sector 
agroalimentari

Un article del Grup de Robòtica de la UdL, entre els més
representatius del món en el seu camp

Carles Mateu, coordinador del màster en Enginyeria Informàtica, 
entrevistat a la revista "Vint-i-dos" del diari Segre

Membres de diverses universitats libaneses visiten l'EPS
La visita s'emmarca en el projecte "Sustainable Wastewater Treatment for 
Hospitals/SWaTH"

Oriol Alàs Cercós guardonat amb el Premi Consell Social UdL 2021

Premis extraordinaris de final de graus i màsters 
Corresponents al curs 2019-2020

TechMeeting de Lleidahack amb Rosa Prats, Eduardo Cañas I Yemil
Godinez

Curs de Certificació NSE4 Fortinet – SEMIC – EPS
La primera sessió es va realitzar el dissabte 6 de novembre

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 Badia i Margarit
(Igualada)

INS Torrevicens
(Lleida)

Institució Igualada
(Jorba)

INS La Mitjana
(Lleida)

Xerrada informativa sobre la Mobilitat Internacional a l’EPS

Webinar: “General introduction to Life Cycle Assessment and
some examples of application”
A càrrec del Dr. Makram El Bachawati de la Universitat de Balamand
(Líban)

La Jornada GeoEnergia: El debat de la transició energètica en el territori i 
el rol de la geotèrmia

Seminari de Teoria de Nombres a l'EPS

Seminari virtual “Nuevos desarrollos en almacenamiento térmico 
para la descarbonizacion de la industria”

AL DESEMBRE ...

1 de desembre – Ponència: Introducció al nou RD244/2019 sobre autoconsum
fotovoltaic
A càrrec de Josep Plaza Garcia, Enginyer industrial a PLAZA ENGINY i professor del CIFO.

1 de desembre – Ponència. Blockchain POW consensus and Spacemesh
consensus
A càrrec d’Anton Lerner, Core Team Lead a Spacemesh

2 de desembre – Ponència. El Telescopi Espacial James Webb
A càrrec del Dr. Jordi Miralda, professor ICREA d'astrofísica a l'institut de Ciències del 
Cosmos de la Universitat de Barcelona

9 de desembre – Ponència: “El paper de l’energia eòlica a la transició
energètica: al món, a la Unió Europea, a l’Estat espanyol i a Catalunya”
A càrrec del Sr. Jaume Morrón Estradé, gerent de l' Associació Eòlica de Catalunya

10, 11 i 12 de desembre – BitsxlaMarató a l’EPS

15 de desembre - EPS Company Corner. BonArea

Ponència. Lo Pardal - Fundació privada Guillem Viladot
A càrrec de Pau Minguet, comissari artístic i director de Lo Pardal

Taller d'en Pep Vidal: "Mirem els núvols (en 3D)". 1a sessió
en el marc del Grau en Diseny Digital i Tecnologies Creatives

Visites Tècniques
L’EPS organitza per al seu estudiantat una sèrie de visites tècniques a industries, empreses, obres, etcètera.
Permeten apropar als alumnes al món de la professió en la que desitgen iniciar-se i els serveix per experimentar
i conèixer les dinàmiques de les organitzacions, els estils de direcció i, en definitiva, la cultura empresarial.

Alier SA 
GEES

CEIP L’Arrabasada
GATE

Igualadina depuració i recuperació
GEQ / GEOIL

Termosolar/Biomasa
Borges GESS

L'EPS acull el projecte europeu "Dual Higher Education in 
Moldova and Ukraine - Coopera“

La característica clau de l'educació superior dual és la combinació única de teoria i pràctica. El
currículum de la universitat combina l'educació superior i la formació en col·laboració amb nombroses
empreses associades, amb l'objectiu de proporcionar habilitats acadèmiques i coneixements relacionats
amb el treball. Un recent informe de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) dedicat a la
formació dual albira un horitzó optimista per a aquest model a la Universitat. L’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Lleida va ser pionera a l’estat espanyol en la implantació del programa de
Formació Dual, que va iniciar el curs 2015-16 al Màster en Enginyeria Informàtica

Una trentena de membres d'universitats i institucions europees 
reben assessorament i formació en educació superior dual

Conferència. Loxone, automatització per a edificis intel·ligents
A càrrec del Sr. Josep Vidal, trainer de l'empresa Loxone

Ponència. Els procediments d'avaluació ambiental en el camp de 
l'energia. 
A càrrec del Sr. Ramon Rebordosa Poca, de l'Oficina territorial d'acció i 
avaluació ambiental de la Generalitat de Catalunya

Conferència. "Accessibilitat a la web dinàmica"
A càrrec del Dr. Vicent Sanchis, Doctor en Optometria i Ciències 
de la Visió

Xerrrada. La transició energètica del segle XXI (T21)
A càrrec del Sr. Ramon Sans Rovira, expert i impulsor de la TE21: Transició

Energètica del segle XXI
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Ponència. Arquitectura orientada a serveis d’una plataforma IoT
A càrrec d’Oriol Rius, Consultor acreditat de Indústria 4.0. i expert en 
Internet of Things (IoT), Cloud Computing i Ciberseguretat

Ponència. La utilització d'algoritmes per la creació artística 
contemporània
A càrrec de l'artista Pilar Rosado

Fins al 15 de desembre – Exposició al Campus d’Igualada-UdL
“Els millors productes d’Ecodisseny de Catalunya”

Reunió d'experts FLL Lleida i Igualada 2021-22: "Cargo Connect"

10 i 11 de desembre – 58a edició de l'Olimpíada Matemàtica a l'EPS

15 de desembre - Xerrada. Si ets intel·ligent... llavors vals per a les STEM! 

14 de desembre – Xerrada. La música en els videojocs

EPS Company Corner. Mahou-San Miguel
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