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Convocatòria
I concurs de projectes de promoció de  l’Escola Politècnica Superior 
(EPS) de la Universitat de Lleida

En el  marc  de  les  accions  programades per  a  la millora  de  la difusió  i promoció de 
l’Escola  Politècnica  Superior  de  la  Universitat  de  Lleida,  aquest  setembre  s'ha 
convocat el I concurs de projectes de promoció de l’Escola Politècnica Superior (EPS) 
de la Universitat de Lleida.

Els objectius de la present convocatòria són:

  Seleccionar  un  projecte  amb  la  finalitat  de  convertirlo  en  producte  o  servei 
promocional de l’Escola Politècnica Superior.
 Fomentar i potenciar l’esperit emprenedor entre la comunitat universitària de l’Escola 
Politècnica Superior.
 Fomentar la cultura de la innovació.

El  concurs  es  dirigeix  a  tots  els  membres  de  la  comunitat  universitària  de  l’Escola 
Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (Estudiantat, PDI i PAS), així com als seus 
antics alumnes. Els projectes es poden elaborar individualment o en grups d’un màxim 
de dos persones. 

El termini per a la presentació de les memòries dels projectes s’iniciarà el 1 d’octubre 
de 2012 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2012. 

Un  cop  finalitzat  el  Concurs,  des  de  l’Escola  Politècnica  Superior  es  donarà  suport 
financer i tècnic al projecte guanyador perquè es faci realitat.

Alumnes
Jornada d'Acollida al nou estudiantat de l'Escola Politècnica Superior

El 6  i 7 de setembre es va realitzar a  l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de 
Lleida la Jornada d’Acollida al nou estudiantat per al curs 201213.

Aquestes  jornades  tenen  l’objectiu  d’aconseguir  una  bona  adaptació  de 
l’estudiantat de nou ingrés a la Escola, oferint l’acolliment necessari per tal que el nou 
alumnat pugui integrarse en els teus estudis amb la màxima eficàcia possible.

Els 130 estudiants participants van rebre la benvinguda a l’EPS, per part de l’equip de 
direcció de l’Escola, el vicerector de Planificació, Innovació i Empresa, el coordinador 
del Pla Tutorial de l’Escola, el Consell de l’Estudiantat i dels coordinadors de cada una 
de les  titulacions que s'imparteixen al Centre.

La  segona  jornada  va  introduir  als  alumnes  en  algunes  de  les  competències 
transversals  més  generals  i  bàsiques  dels  estudis  com  poden  ser  l’accés  i  ús  de  les 
eines  per  treballar  al  campus  virtual  o  l’accés  als  fons  bibliogràfics.  Així  mateix  van 
presentarlis  diversos  serveis  universitaris:  Biblioteca,  Servei  d’Informació  i  Atenció 
Universitària i Servei Lingüístic.
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Alumnes
El Consell de l'Estudiantat de l'EPS celebra la seva primera assemblea 
del curs 201213

Al  setembre  es  va  realitzar  la  primera  assemblea  del  curs  201213  del 
Consell de l’Estudiantat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Ferran  Espasa  i  Marc  Tarrés,  coordinador  i  sotscoordinador  del  Consell, 
respectivament, van explicar a la vintena de nous alumnes que van assistir a la reunió 
informativa, que és, com funciona  i com poden  formar part del CE EPS. Així mateix 
van  referirse  als  diferents  organismes  de  la  UdL  on  el  CE  EPS  hi  té  representació: 
Consell  de  l’EPS,  Consell  de  la  UdL,  Junta  d’Escola,  Comissió  d’Estudis,  Comissió 
d’Avaluació  Curricular,  Comissió  Electoral,  Departaments  adscrits  a  l’Escola,  …  i  als 
serveis  que  ofereix  el  CE  EPS  a  l’alumnat  (Exàmens,  allotjament,  assessorament 
acadèmic, Borsa de repàs, enquadernacions, …)

Alumnes
Reunió informativa IAESTE

Al  setembre  es  realitzar  una  xerrada  informativa  per  part  d’IAESTE  (International 
Association  for  the Exchange of Students  for Technical Experience)   adreçada a tots 
els estudiants de  l’Escola Politècnica Superior de  la Universitat de Lleida  interessats a 
realitzar una estada a l’estranger. La convocatòria va reunir prop d’una cinquantena 
estudiants. En la reunió es va explicar el funcionament de l’associació i es va informar 
de les diferents universitats amb les que, actualment, IAESTE Lleida manté contactes.

Conferències
Josep  M.  Miret,  inaugura  el  cicle  de  conferències  de  l'exposició 
“Nombr3s de bona família”

Josep  M.  Miret,  director  del  departament  de  Matemàtica  i  professor  de  l’Escola 
Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va ser l’encarregat d’inaugurar el cicle 
de  conferències  organitzades  per  CaixaForum  al  marc  de  l’exposició 
“Nombr3s de bona família”.

L’exposició, que es pot visitar fins al 18 de novembre a l’espai cultural de l’Obra Social 
La Caixa, és una mostra interactiva que pretén acostar al públic el món dels números 
de manera didàctica i divertida.

Departaments
Quarta edició del taller GraphMasters a l'Escola Politècnica Superior

El  departament  de  Matemàtica  de  la  Universitat  de  Lleida  organitza,  del  27  de 
setembre al 2 d’octubre de 2012, la quarta edició del GraphMasters.

L’objectiu del taller GraphMasters és reunir investigadors en la teoria de grafs i les seves 
aplicacions  en  tots  els  nivells  per  estudiar  els  problemes  actuals  d’interès,  sobretot 
teòrics  i  pràctics.  Aquest  fòrum  és  un  informal,  sense  presentacions  programades  i 
dedicada principalment a  la  investigació nova que resulta de  la  interacció entre els 
participants.

En aquesta quarta edicó del GraphMasters participen:

Dominique Buset, Université Lliure de Bruxelles, Belgique
Josep Conde, Universitat de Lleida, Catalunya, Espanya
Nacho López, Universitat de Lleida, Catalunya, Espanya
Mirka Miller, Universitat de Newcastle, Austràlia
Josep M. Miret, Universitat de Lleida, Catalunya, Espanya
Hebert PérezRosés, Universitat Oberta de Catalunya
Jordi Pujolàs, Universitat de Lleida, Catalunya, Espanya
Joe Ryan, de la Universitat de Newcastle, Austràlia
Francesc Sebe, Universitat de Lleida, Catalunya, Espanya
Magda Valls, Universitat de Lleida, Catalunya, Espanya
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