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AL MARÇ ...

17 de febrer: Jornada d'Orientació Universitària. Institut Pla de les Moreres [+]
24 de febrer: Jornada d'Orientació Universitària. Institut Manuel de Montsuar [+]

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.

Visita presencial del comitè d'avaluació
d'ASIIN per a la renovació de les 
acreditacions de segells internacionals de 
les titulacions de MEIND i MEINF

El Laboratori de Robòtica de l’EPS-UdL ha optimitzat
un nas electrònic (eNose) capaç de detectar dos 
compostos volàtils amb precisió

Investigadors de l'EPS-UdL, el CIMNE i l'IRBLleida han 
desenvolupat un model d'aprenentatge automàtic per 
obtenir l'edat pulmonar d'una persona mitjançant 
l'anàlisi de les propietats de la seua expiració

El professor de l'EPS Gabriel Pérez lidera un projecte de 
recerca sobre cobertes verdes de la UdL, subvencionat
pel Pla Barcelona Ciència

La professora de l’EPS, Montse Vilarrubí, protagonista d’un 
videojoc dissenyat en el marc del programa CientifiKs en joc
Els alumnes de l'escola Ignasi Peraire van com la científica protagonista, 
perquè consideren que agrupa valors molt positius per l’aprenentatge, és 
jove, noia, del Pla d’Urgell i ha estudiat a la UdL

"Vint-i-dos", el suplement de ciència i tecnologia del 
diari Segre, inclou un article dedicat a "La bogeria dels 
NFT i la transformació de l'economia" on hi participen 
els professors de l‘EPS, Rosa M. Gil i Roberto García.

Jornada divulgativa del CAATEELL adreçada als alumnes 
del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Premi EPS “Josep Maria Ribó” a les Bones Pràctiques de 
Programació de la HackEPS 2021 al projecte CollabShop:
Francesc Contreras Pérez, David Vigo Esteban,  Xavier 
Codinas I Josep Maria Salvia Hornos

Com crear un perfil de LinkedIn atractiu per a les 
empreses?
EPS Professional Gateway. Career Counseling

Informe Naturgy "Empleos que demandará el sector 
energético: nuevas oportunidades sostenibles "

L'EPS Company Corner. Boosting professional skills, un espai, físic i temporal,
per tal que les empreses i els estudiants es trobin i es coneguin i comparteixin
informació respecte a oportunitats laborals, possibilitats de fer el TFG, TFM o
Pràctiques a l'empresa, de cursar Formació Dual, si s'escau, etcètera.

9 de febrer

Indra

8 de febrer

Tecnical Lleida

15 de febrer

Level4

23 de febrer

Hiberus Tecnologia

MARÇ - L'EPS coorganitza l'Olimpíada "Enginyeria en l'edificació: 
construint amb enginy"

1 DE MARÇ
EPS Company Corner. Fibrin

5 DE MARÇ - FIRST LEGO League Lleida

12 DE MARÇ - FIRST LEGO League Igualada

8 DE MARÇ
EPS Company Corner. IASO

9 i 10 DE MARÇ - Fira UdL Treball 2022

9 DE MARÇ
EPS Company Corner. ROS ROCA

MARÇ - Ciència al’IEI

28 DE MARÇ – EPS Professional Gateway. Experiencies: 
Alba Garròs

21 DE MARÇ – EPS Professional Gateway. Experiencies: 
Núria Carretero

MARÇ
Matrícula oberta a les Matèries Transversals EPS

MT
EPS
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