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AL NOVEMBRE ...

8a edició del programa Màster BIM de la UdL
INSCRIPCIONS OBERTES!

Vols que l’EPS desenvolupi un taller al teu centre de secundària, 
batxillerat o CFGS? Consulta el catàleg de tallers disponibles per 
aquest curs 2021-22

HACKEPS (5a edició – 27 i 28 de novembre)
INSCRIPCIONS OBERTES!

El canal de Youtube Lemnismath
compta actualment amb més de
344.000 subscriptors i una
mitjana de 821.000
visualitzacions dels seus 14
vídeos divulgatius. L’EPS ha
patrocinat els seus tres darrers
vídeos que formen part d’una
sèrie dedicada a les calculadores.

COL·LABORACIÓ DE L’EPS AMB EL CANAL DE YOUTUBE LEMNISMATH

¿Cómo funciona una
calculadora moderna
por dentro? ¿Cómo
están diseñadas?

Un truco sencillo pero
resultón para hacer
cálculos como una
computadora.

¿Cómo funciona una
calculadora por
dentro? ¿Cómo están
diseñadas?

Retorn a la docència 100% presencial a partir del 13 d'octubre

L'artista Daniel Canogar sedueix l'alumnat amb la seva ponència: 
"from small Data to Big Data"
Els alumnes del Grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives van 
poder gaudir de la presència i les paraules de l'artista madrileny

L'EPS present a Municipàlia 2021
De la mà dels professors de l'escola, Gabriel Pérez i Julià Coma

Inauguració oficial del curs 2021-2022 al campus Igualada-UdL
Lliçó inaugural "Sense por a Goliat", anirà a càrrec de la Sra. Meritxell 
Bautista, consellera delegada de Fibracat i presidenta de Fibracat TV.

23é Congrés Internacional de l’Associació Catalana d’Intel·ligència 
Artificial

Ponència. Introducció a la simulació energètica a edificis: eines 
simplificades i Energy +
Xerrada impartida pel Sr. Josep Solé Bonet, European Sustainability & 
Technical Manager, URSA insulation SA

Ponència. Introduction to OpenSSL
A càrrec de Ricard Garra, doctor en Informàtica

Curs virtual: Recursos d'informació en enginyeria i TIC per a 
treballs acadèmics per al alumnes de l’EPS
Organitzat des del servei de Biblioteca i Documentació de la UdL

Els alumnes del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives 
visiten les instal·lacions de Cal Trepat 

Ponència. Ajuntament de Lleida. Intricacies of Development
A càrrec de Xavier Pinyol Esteban

Alumnes de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació visiten la 
planta de Prefabricats Pujol

Alumnes del Màster en Enginyeria Industrial visiten les 
instal·lacions d'Eurecat al PCiTAL

DESTACAT

Luisa F. Cabeza, la investigadora de 
la UdL millor posicionada a la base 
de dades dels científics més citats 
arreu del món

8 dels 26 investigadors de la UdL que se 
situen a la llista, pertanyen a l'Escola 
Politècnica Superior

La Universitat de Lleida situa un total de 26 investigadores i investigadors en aquesta base de
dades, passant de tenir 20 a 26 representants entre les 190.000 persones més destacades en
22 camps científics durant l'últim any.

Pel que fa a l’Escola Politècnica Superior, aporta vuit d’aquests 26 investigadors: Luisa F. Cabeza,
Álvaro de Gracia, Daniel Chemisana, Albert Castell, Eduard Oró, Jaume Giné, Laia Miró i Gabriel
Pérez.

El passat 15 d'octubre, la Sala de Graus de l'EPS
va acollir l'acte de lliurament dels premis AETI
2021, dotats amb un reconeixement de 600€:

Premi AETI - Grau en Enginyeria Informàtica: 
Gerard Martín López
Premi AETI  -Doble Grau en Enginyeria 
Informàtica i ADE: 
Sergí Balagueró Oliva
Premi AETI - Màster en Enginyeria Informàtica: 
Emilia Naambo Shikeenga

Lliurament dels premis AETI 2021
Corresponents als millors projectes de l'àmbit 
informàtic del curs 2019-20.

El passat 25 d’octubre es van lliurar els Ajuts per a
la Promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'Escola
Politècnica Superior per al curs 2021-22, dotats
amb un reconeixement de 810,10€:

Sergi Simón Balcells (Graduat en GEI per al MEINF)
Ricard Bitrià Ribes (Graduat en GEEIiA per al 
MEIND)
Francesc Bernaus Concabella (Graduat en GEES 
per al MEIND)
Guillem Prats Teixidó (Graduat en GEM per al 
MEIND)

Lliurament dels Ajuts per a la 
Promoció de l'Excel·lència als Màsters

L’Escola Politècnica Superior en col·laboració amb
SEMIC i Fortinet, oferirà aquest curs 2021-22 una
formació específica per a tècnics en
Ciberseguretat, essent la UdL la primera
universitat catalana a formar part del Security
Academy Program de Fortinet.

T’apuntes?

L’EPS ofereix als seus alumnes el curs de certificació 
NSE4 Fortinet

6 de novembre – Inici del Curs de certificació NSE4 Fortinet

Fins al 15 de novembre – Premi Banco Santander Open Innovation | 
Premi Alumni UdL: Emprenedoria i Ocupació

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

30 de novembre - Reunió d’experts FIRST LEGO league 2021-22 
Lleida i Igualada

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

2 de novembre – Xerrada informativa del Curs de certificació NSE4 
Fortinet
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